
Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Вука Караџића бр. 20 

Стапар 

Телефон:  025/5827-701 

Тел./Фаx: 025/5827-901 

E-mail: osbrankoradicevicsta@mts.rs 

os.stapar@sowireless.org 

Сајт школе: www.osstapar.edu.rs 

Деловодни број: 01-259/17 

 

 

 

 

 

 

Извештај 
 о реализацији 

 годишњег планарада школе   

за школску 2016/2017. годину 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стапар, август 2017. године 

 

 

mailto:osbrankoradicevicsta@mts.rs
mailto:os.stapar@sowireless.org


1 
 
 

 

 

 

 

 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ  

1.1.Извештај о материјално-техничким и просторним условима рада школе (опремљеност школе  

     и унапређивање услова рада).......................................................................................................................3  

  
 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

2.1.Извештај о функционисању наставног и ваннаставног кадра.................................................................4  

 

 
3.РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВAСПИТНОГ  РАДА ШКОЛЕ 

3.1.Бројчано стање ученика...............................................................................................................................5 

3.1..2. Продужени боравак.................................................................................................................................6  

3.1..3.Опредељење ученика за изборне предмете ...........................................................................................8 

             3.1.4. Кретање/бројчано стање ученика у протеклих пет година......................................................9 

3.1.5..  Путовање ученика до школе..................................................................................................................9 

3.2. Ритам рада.....................................................................................................................................................9 

       3.2.1. Распоред звоњења..............................................................................................................................9 

       3.2.2. Распоред смена...................................................................................................................................9 

       3.2.3. Допункас и додатна настава, секције...............................................................................................10  

       3.2.4.Реализација Дана школе ....................................................................................................................12 

3.3. Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника                                 

              у оквиру радне недеље..........................................................................................................................13 

  3.4.Подаци о стручном усавршавању наставника, стручних сарданика и директора школе.....................15 

3.5.Школски календар реализованих значајних активности у школи............................................................15 

3.5.1.  Класификациони периоди.................................................................................................................... ...21 

     3.5.2.Време реализације рекреативних настава и екскурзија по разредима .............................................21 

     3.5.3. Реализација  припремне наставе.........................................................................................................21 

   3.5.4. Такмичење ученика................................................................................................................................22 

3.6. Распоред часова за разредну и предметну наставу...................................................................................27 

3.7.Распоред главних дежурних наставника у школској 2016/2017.години..................................................27 

 

 
4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

4.1. Извештај о раду стручних органа.................................................................................................................28 

4.1.1. Извештај о раду Наставничког већа..........................................................................................................28 

4.1.2. Извештај о раду  Одељењског већа...........................................................................................................30 

4.1.3. Извештај о раду  Стручних већа................................................................................................................33 

4.1.4. Извештај о раду  Стручних актива............................................................................................................38 

                         4.1.4. а)Актив за развој школског програма 

                         4.1.4. б)Актив за развојно планирање 

4.1.5.   Извештај о раду Педагошког колегијума................................................................................................39 

4.1.6.   Извештај о раду  стручних сарадника школе..........................................................................................40 

                      4.1.6.1. Извештај о раду  педагога..................................................................................................40 

                      4.1.6.2. Извештај о раду  библиотекара..........................................................................................46 

     4.2. Извештај о раду  руководећих органа.......................................................................................................47 

                     4.2.1.  Извештај о раду  директора школе.......................................................................................47 

4.3. Извештај о раду  управних органа.................................................................................................................47 

САДРЖАЈ 
 



2 
 
 

4.3.1.   Извештај о раду  Школског одбора.........................................................................................................47 
 

 

5.ИЗВЕШТАЈ О КОНЦИПИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

5.1 Извештај о раду  одељењских старешина......................................................................................................49 
 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И  ВАННАСТВНИХ АКТИВНОСТИ 

6.1.  Извештај о реализацији програма  о-в рада у првом цилкусу......................................................................50 

6.2. Извештај о реализацији програма  о-в рада у другом  цилкусу....................................................................51 

6.3.Реалиазција часова  допунке, додатне наставе и секција у шк.2016/2017.години.......................................51 

 

7 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА О-В РАДА  

7.1. Извештај о реализацији програма  за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања.....54 

           7.1.1. Извештај о реализацији програма рада Ученичког парламента..........................................................59 

           7.1.2. Извештај о реализацији програма рада Вршњачког тима....................................................................60 

          7.2.Остали програми 

           7.2.1 Извештај о реализацији програма рада животне средине ....................................................................62 

            7.2.2.Извештај о реализацији програма професионалне оријентације.........................................................67 

            7.2.3. Извештај о раду социјалног програма рада школе..............................................................................68 

7.2.4. Извештај о програму рад за инклузивно  образовање ....................................................................................68 

7.2.4.1.. Извештај програма подршке и компензаторног програма за ученике из осетљивих група…................69 

7.2.5. Извештај о реализацији програма за здравствено васпитање ........................................................................70 

7.2.6. Извештај о реализацији сарадње са предшколском установом......................................................................73 

7.2.7.Извештај о реализацији програма прилагођавања школској средини............................................................75 

7.2.8.Извештај о реализацији програм за психолошке и кризне интервенције......................................................75 

7.2.9. Извештај о реализацији програма превенције трговине децом и младима у образовању...........................76 

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА....................................................................80 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

9.1.  Извештај о сарадњи са родитељима....................................................................................................................83 

9.1.1. Извештај о раду Савета родитеља......................................................................................................................84 

9.1.2. Извештај о реализацији родитељских састанака..............................................................................................84 

9.1.3. Извештај о реализацији Дани отворених врата................................................................................................85 

9.1.4. Извештај о индивидуални састанцима са родитељима....................................................................................86 

9.2.Извештај о сарадњи са друштвеном средином.....................................................................................................87 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ.........................90 

 

11.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

           11.1.  Интерни маркетинг..................................................................................................................................90 

           11.2.  Екстерни маркетинг...............................................................................................................................90 

 

12..ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ...............................................................................91  

 

13.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ШРП-ОМ                                   

ЗА ШК.2016/2017. ГОДИНУ....................................................................................................................................91 

 

14.ПРИЛОГ...............................................................................................................................................................105 

  

 



3 
 
 

1.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

1.1.Извештај о материјално-техничким и просторним условима рада школе (опремљеност школе  

и унапређивање услова рада) 
 

У школској 2016/2017.години Школа је реализовала све постављене циљеве образовања и васпитања, 

испоштовала полазне основне рада у складу са одредбама правне документације, која је била основа рада 

годишњег плана рада. 

Наставна средства набављала су се у складу са актуелним потребама и финансијским могућностима школе.  
 

Реализоване активности: 

 Санација хаварије на грејању, набавка нових пумпи; 

 Јавна набавка мазута; 

 Јавна набавка-бушење бунара и водене пумпе; 

 Аплицирање на конкурс за израду техничке докумнетације за санацију објекта школе; 

 Аплицирање на конкурс код  Покрајинског секретаријата за доделу керамичких плочица; 

 Потписивање уговора за доделу пројектно техничке документације за санацију објекта школе; 

 Кречење канцеларија, тоалета и учионица на првом спрату и поткровљу школе; 

 Санација трибина (комплетна израда нових трибина); 

 Санација игралишта са вештачком травом; 

 Санација дела крова школске зграде; 

 Покретање поступка ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању енергетске ефикасности објекта“; 

 Отварање понуда за ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању енергетске ефикасности објекта“; 

 Извештај о стручној оцени приспелих понуда за ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању 

енергетске ефикасности објекта“; 

 Потписивање  Уговора о коришћење без накнаде пољопривредног земљишта у јавној својини 

града Сомбора; 

 Покретање поступка ЈНМВ „Радови на санацији и побољшању енергетске ефикасности објекта“; 

 Израда елабората енергетске ефикасности  основне школе; 

 Израда идејног пројекта енергетске санације основне школе; 

 Аплицирање на конкурс Покрајинског секретаријата; 

 Почетак радова на копању бунара; 

 Организовано и реализовано је стручно усавршавање наставника. 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

2.1. Извештај о функционисању наставног и ваннаставног кадра 

 

У школској 2016/2017. години колектив школе је имао 29 наставног и 20 ваннаставног особља. 

Промене у структури наставног кадра су следеће: 

 Наставник немачког језика за први циклус: 

* Наставу немачког језика  од 1. до 4.разреда реализовала су два наставника. 

Од 1.до 3.разреда Гордана Бојанић, а у 4.разреду Светлана Орловић. 

 Библиотека: Замена за Светлану Чувардић-Гордана Бојанић. 

 Географија:  
-Мирјана Јовановић: од 01. до 23.09.2016. и од 16.11.2016. године у два одељења 5.разреда; 

-Влада Ђурковић: од 26.09. до 30.11.2016. и од 03.04.2017. године  у једном одељењу 5.разреда                

и од 6. до 8.разреда; 

-Оливера Лукић: од 01.12. до 31.03.2017. године у једном одељењу 5.разреда и од 6. до 8.разреда. 

 Продужени боравак: 

-Замена за Силвиу Ковачевић, Снежана Крагуљац; 

 Српски језик: 

-16.01.2017. године Тамара Бањац се вратила са породиљског одсуства, а до замена је била Снежана 

Крагуљац. 

 Физика: 

-од 01.дo 16.09. 2016. године Љиљана Вуков-замена за Срђана Плавшића. 

 Физичко васпитање: 

- Од 01.09. до 10.11.2016. године Светлана Мрђеновић-замена за Мирослава Трипуновића. 

 Биологија: 

-Лидија Чорак: од 11.10.2016. године настава у 5. разреду; 

 Одељењско старешинство: 

- од 01.11.2017. године, одлуком директора школе, одељењске старешине у 5.разреди именовани 

су: Бојан Марковић- 5/1, Станислав Чивчић-5/2 и Зорица Симеуновић-5/3. 

- Од 17.01.2017. године Тамара Бањац преузима од Снежана Крагуљац 7/2 одељење. 

 

 

Промене у структури ваннаставног кадра: 

 Замена за Нину Волић, правника школе, била је Милана Главаш. 

 Замена за Исидору Пејић-Љиљана Плавшић; 

  Измене у структури кадра, на основу добијене сагласности о формирању 16 одељења на нивоу 

школе: 

 50% секретар-Милана Главаш; 

 50% стручни сарадник-Тијана Француз; 

 50% финансијско административни радник-Страхиња Томић; 

 100%- Радник на одржавању хигијене-Сузана Томић; 

 100% -Домар/мајстор одржавања-Зоран Бајчев. 
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3.РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВAСПИТНОГ  РАДА ШКОЛЕ 

 

3.1.Бројчано стање ученика  

Школске 2016/2017. године у нашу школу је уписано 255 ученика.  

Флуктуација ученика у току године: 

На почетку школске 2016/2017. године тј. 01.09.2017. године уписано је 7 ученика: 

- 2/1-Гордана Лазаревић, 

- 3/2- Владимир Малешевић, 

- 4/1-Марија Николић, 

- 4/2-Марта Малешевић, 

- Прво 5/1, а после 5/2-Ненад Лазаревић, 

- 6/2-Милица Шифлиш, 

- 7/1- Немања Павков. 

У току године није било нових-уписаних ученика. 

 Исписана једна ученица: 

 1/1-Сара Билић. 

На крају исте школске године бројчано стање ученика је 254.  

 

Разред М Ж 
Број 

ученика 

Одeљењски 

старешина 
Разред М Ж 

Број 

ученика 

Одељењски 

старешина 

1/1 9 5 14 
Драгица 

Завишин        5/1 8 8 16 Бојан Марковић 

½ 7 7 14 
Светлана 

Гајчин 
5/2 8 8 16 

Станислава 

Чивчић 

2/1 12 8 
20 

 
Марија Мандић 

5/3 8 8 16 
Зорица 

Симеуновић 

3/1 7 8 15 Светлана Радин 6/1 5 10 15 
С. Мрђанов 

Димић 

3/2 8 8 16  Срђан Косовац 6/2 9 7 16 Јелка Филиповић 

4/1 4 11 15 Милена Зрнић 7/1 8 5 13 
Светлана 

Орловић 

4/2 7 11 18 
Браниславка 

Поповић 

7/2 7 8 15 Тамара Бањац 

8/1 7 11 18 
Александра 

Шућур 

8/2 7 10 17 Зоран Стојановић 

УКУПНО 54 58 112  УКУПНО 67 75 142  

 

Укупно одељења 
 

16 

Укупно ученика на почетку 

 шк. 2016/2017. године 

Укупно девојчица у школи 133  

253 Укупно дечака у школи 120 

 

 

 

 

 



6 
 
 

3.1.2. Извештај о раду продуженог боравка 

 

    

Током школске 2016/2017. године  у продуженом боравку су остварени сви планирани часови: 

180 часова математике, 180 часова српског језика, 180 часова слободних активности и 180 часова 

слободног времена. Продужени боравак похађају ученици првог и другог разреда. Ученици су 

распоређени у две групе. 

Током првог полугодишта су радиле учитељице Силвија Ковачевић и учитељица Зорица Папулић, а у 

другом полугодишту Снежана Крагуљац и Зорица Папулић (Снежана Крагуљац је радила са ученицима 

првог разреда, а Зорица Папулић са ученицима другог разреда. 

Предвиђене активности у продуженом боравку су: 

-самостални рад ученика- часови учења; 

-слободно време. 

 

На часовима учења (самосталан рад ученика) обухватају се садржаји редовне наставе,  израда домаћих 

задатака, понављање градива и све што је предвиђено планом и програмом у редовној настави. 

Слободно време и слободне активности нам омогућују бољи контакт са ученицима, дружење, неговање 

пријатељства...  

Предвиђене активности и слободно време предвиђено је за часове читања, групне и тимске игре, 

слушање музике, гледање едукативних емисија, филмске активности, ликовне и друге радионице... 

Ове школске године колегинице Зорица Папулић и Снежана Крагуљац са ученицима који похађају 

наставу у продуженом боравку реализовале су : 

 Апликације паноа на теме: Јесен, Зима и Пролеће; 

 Израда украсних ланчића са ученицима учествовала у украшавању школског простора за 

новогодишње празнике;
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 Учешће у Васкршњој 

школској изложби израдом 

Васкршњег јајета на папиру; 

 

 

 

 

 Реализација радионице на тему: „ Гестовни говор“; 

 Реализација угледног часа из физичког васпитања, Додавање, хватање и ношење лопте у 

паровима у ходу  и из српског језика, Шта смо научили на крају другог разреда.  

 Током године  одржана су  4 часа у природи (српски језик).                                                     

 У сарадњи са учитељицом Маријом  Мандић, 

Зорица Папулић је одржала родитељски састанак у 

другом разреду и током године обављала 

индивидуалне разговоре са родитељима; 

 Остварили смо сарадњу са ученицима продуженог 

боравка из Станишића и са њима направили венац  

другарства; 

 

 

 Поводом Дана ослобођења Стапара колегинице су 

са ученицима посетиле спомен плочу и споменик 

палим борцима у Другом светском рату. 

 

  Такође, колегинице су са ученицима посетиле и 

етно кутак и показали га гостима из Станишића. 

 

                      

          Током школске 2016/2017. године ученици су показали разна интересовања и учествовали у разним 

активностима. Омогућено им је да се кроз различите активности развијају у складу са сопственим 

интересовањима и потребама те темпом који одговара сваком појединцу.  

Колегинице задужене за рад у продуженом боравку процењују овај рад успешним, одзив ученика 

задовољавајућим и значајним за непредак у образовању сваког ученика 

 



8 
 
 

3.1.3.Опредељење ученика за изборне предмете  

 

3.3.2. Разредна настава 

 

                 Одељење        

Предмет 

 

1-1 1-2 2-1 3-1 3-2 4-1 4-2 

Укупно 

Прва група предмета 

Чувари природе   2 12 14 15  43 

Народна традиција 15 14 13 2   18 62 

Од играчке до рачунара   5 1 1   7 

Лепо писање     1   1 

Друга група предмета 

Грађанско васпитање  3      3 

Верска настава-

православни катехизис 
15 11 20 15 16 15 18 110 

 

 
3.3.2. Предметна настава 

 

                   Одељење        

Предмет 
5-1 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 Укупно 

Прва група предмета 

Информатика и 

рачунарство 
24 24 4 15 7 10 9 14 107 

Домаћинство 0 0 11 1 6 5 9 3 35 

Друга група предмета 

Грађанско васпитање 8 11 0 10 7 7 9 4 54 

Верска настава-

православни 

катехизис 

16 13 15 

6 6 8 9 13 81 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
ЈЕЗИК 

НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ 

1
-1

 

1
-2

 

 

2
-1

 

 

3
-1

 

3
-2

 

4
-1

 

4
-2

 

5
-1

 

 

5
-2

 

6
-1

 

6
-2

 

7
-1

 

7
-2

 

8
-1

 

8
-2

 

У
к

у
п

н
о
 

Није 

заинтересован 

14 13 18 15 16 15 17 24 23 15 16 13 15 18 17 249 

Мађарски језик 1 

Докманов 

1 

Стојшић 

2 

Мрђанов 

Кончаловић 

0 0 0 0 0 1 

Мартоношки 

0 0 0 0 0 0 5 

Ромски језик 0 0 0 0 0 0 1 

Хуба 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Укупно 15 14 20 15 16 15 18 24 24 15 16 13 15 18 17 255 
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             3.1.4. Кретање/бројчано стање ученика у протеклих пет година 

 

 

ШКОЛСКА 

ГОДИНА 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА 

2012/2013. 274 

2013/2014. 266 

2014/2015. 269 

2015/2016. 253 

2016/2017. 255 

 

 

3.1.5. Путовање ученика до школе 

У школској 2016/2017. години нисмо имали ученика-путника. 

 

 

3.2. Ритам рада 

 

  Настава и други облици образовно – васпитног рада реализовали су се у складу са Правилником о 

календару образовно – васпитног рада за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за 

школску 2016/2017. годину 

 

       3.2.1. Распоред звоњења  

       3.2.2. Распоред смена 

 

Од 09.02.2016. године, одлуком директора, уз сагласност Школског одбора , настава се реализује                         

у једној, преподневној смени од 8,00 до 13,10 часова, према следећем распореду звоњења: 

 

 

Час 

 

Пре подне 

од-до 

 

1. 

 

8,00-8,45 

 

2. 

 

8,50-9,35 

 

3. 

 

9,55-10,40 

 

4. 

 

10,45-11,30 

 

5. 

 

11,35-12,20 

 

6. 

 

12,25.13,10 
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3.2.3. Допунска и додатна настава, секције 

Допунска/додатна настава и ваннаставне активности (секције) су се реализовале у према следећем 

распореду часова: 

Разредна настава 

Име и презиме 

наставника 
Одељење 

 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

 

ДОДАТНА 

НАСТАВА 

 

СЕКЦИЈА 

Драгица Завишин 1/1 Уторак 5. час  Петак 5. час 

Светлана Гајчин 1/2 Уторак 5. час Петак 5. час 

Марија Мандић 2/1 Уторак 5. час  

Светлана Радин 3/1 Четвртак 5. час  

Срђан Косовац 
3/2 

 
Понедељак 5. час 

Петак поподне-по 

договору 

Милена Зрнић 4/1 Петак 6. час Четвртак 5. час 

 
Браниславка 

Поповић 

 

4/2 
Среда 5. час Петак 5. час 

Гордана Бојанић 

Немачки језик 

од 1. до 

3.разреда 

Четвртак 6. час  

Светлана Орловић 
Немачки језик 

4.разреда 
Четвртак 6. час 

. 

Предметна настава 

 

 
Име и презиме 

наставника 

Предмет 

 који предаје 

 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

 

ДОДАТНА 

НАСТАВА 

 

СЕКЦИЈА 

Тамара Бањац Српски језик 

5/3, VI, VII р. Уторак, 7. час Четвртком, 6. час По договору 

 

Јелка 

Филиповић 

 

Биологија 

VI -VIII р. 

Петак: 6.разред-7.час; 

Петак: 7.разред-8.час; 

Уторак: 8.разред-7.час 

Растко 

Стоканов 

Историја 

V-VIII р. 
Понедељак 7. 

час 
Уторак 7. час По договору 

Срђан Плавшић Физика VI-VIII р. Понедељак, 

Од 13,15 до 

14,00 

Понедељак  

Од 13,15 до 14,00 
По договору 

Станислава 

Чивчић 

Српски језик 

V, VIII р. 
Понедељак 6. 

час 
Четвртак 6. час Понедељак 7. час 
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Маја Јеличић 
Енглески језик 

V-VIII р. Уторак 7. час 
Уторак 14:00 до 

15:00 
По договору 

Александра 

Шућур 

Хемија VII,VIII 

 

VIII- 

Понедељак 7 

час 

VII- Среда 7. 

час 

VIII- понедељак 8. 

час 

VII -Среда 8. час 

По договору 

Математика VI и VII 

р. 

VI Уторак 7. час 

VII Петак 7. час 

VI Уторак 8. час 

VII Петак 8. час 

По договору 

Бојан Марковић 
Изабрани спорт                       

 
 По договору 

Мирослав 

Трипуновић 
Физичко васпитање  

V-VIII р. 
 По договору 

Мирјана 

Јовановић 
Географија , 

 V3 и  V2  
Среда 7. час Среда 7. час По договору 

Слађана 

Мрђанов 

Димић 

ТИО ,V-VIII р.  
САОБРАЋАЈНА 

Уторак 14:00 до 15:30 

Зорица 

Симеуновић 
Математика 

V, VIII р. 

V Петак 7. час 

VIII Четвртак 0 

час 

 

V Петак 7. час 

    VIII Четвртак 0 

час 

По договору 

Светлана 

Орловић 
Немачки  језик 

IV–VIII р. 

Од 5 до 8 разреда 

уторак 7. час 

Четврти разред: 

четвртак 6. час 

Од 5 до 8 разреда 

петак 7. час 

Четврти разред: 

четвртак 6. час 

По договору 

Невена Бајић 
Ликовна култура 

V-VIII 

 

 

 

Петак 5. час 

Свитлана 

Узелац 
Музичка култура 

V-VIII 
 По договору 

Лидија Чорак 
Биологија  

V разред 
Петак 5.час Петак 7.час По договору 

Оливера Лукић V1 и  од VI до VIII  р. 
Уторак 

7.час 

Петак 

7.час 
По договору 
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       3.2.4. Реализација Дана школе 

 

Од 13. до 17. марта 2017. године у школи су организоване петодневне активности поводом прославе Дана 

школе, а најпосећенији су били спортски сусрети (фудбалске и одбојкашке утакмице између ученика из 

Б.Брестовца, Б.Грачаца и Стапара). 

Поред спортских сусрета програмом су биле обухваћене следеће активности: Литерарни радови на тему 

„Моја школа“, програм рецитатора, ликовна радионица, туристичко представљање Стапара ученика, као 

продукт рада и корелације историје и географије, час српског језика посвећен животу и делу Бранка 

Радичевића, еколошка акција „Природни дан“, када су ученици са наставницима уређивали  двориште  

школе, игре без границе за уеченике нижих разреда.Такође, одржан је фестивал науке „Занимљива 

физика“, радионица Fridolin“ путем које је представљен  немачки језик кроз игру и песму.Као посебно 

освежење програма била је и приредба ученика нижих разреда на тему: „Свашта знамо, свашта умемо“, 

коју су припремили  ученици са својим учитељицама. 

Овогодишењем програму су допринеле и активности Културног центра  „Лаза Костић“ Сомбор, чији су 

представници  изложбом стрипова значајно забавили ученике наше школе.    

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ДАНА ШКOЛЕ 

 

ПОНЕДЕЉАК, 13.3.2017. 

-Литерарни дан „Моја школа“ (литерарни конкурс, после 6.часа) - од 5.до 8.разреда 

- Спортски дан „Игре без граница“ – од 1.до 4.разреда (време одржавања зависи од временских прилика) 

 

УТОРАК, 14.3.2017. 

 -Туристичко представљање „Мој Стапар“ (наставници историје и географије)-на часовима 

 -Час српског језика посвећен животу и делу Бранка Радичевића  (од 1.до 8. разреда, наставнице  и 

учитељице 

-Изложба стрипова на великом одмору-Сарадња са Културним центром Сомбор 

СРЕДА, 15.3.2017. 

-Природни дан- уређење дворишта (наставнице биологије, математике, немачког језика), после часова 

-Драматизација „Екологија“ (6.и 7.разред –Т. Бањац), после часова 

-„Свашта знамо, свашта умемо“- приредба нижих разреда у 11 часова 

 

ЧЕТВРТАК, 16.3.2017. 

 

      -„Занимљива физика“, виши разреди (С. Плавшић)-после наставе 

    - Спортски дан ( наставник Б. Марковић )-после наставе 

     - „Fridolin“, немачки кроз игру и песму 

    - Рецитатори (наставнице српског језика и музичке културе)-после наставе 

        

ПЕТАК, 17.3.2017. 

 

  - Ликовна радионица (израда позивница за матурско вече)- Н. Бајић 

 - Спортски дан (одбојка, фудбал)- М. Трипуновић-после наставе 

 

 



13 
 
 

Ученици и наставници овакав програм и реализацију активности процењују веома интересантним и 

одговарајућим за обележавање Дана школе. 

 

3.3.  Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника                                 

              у оквиру радне недеље 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Р. бр. Име и презиме Разред и одељење 

1. Драгица Завишин I1 

2. Светлана Гајчин I2 

3. Марија Мандић II1 

4. Светлана Радин III1 

5. Срђан Косовац III2 

6. Mилена Зрнић IV1 

7. Браниславка Поповић IV2 

8. Светлана Орловић,немачки језик IV разред-2 групе 

9. Гордана Бојаић, немачки језик I-IIIразреда -5 група 

10. Радо Тодоровић, православни катехизис I-IV разреда – 7 група 

11. 
Зорица Папулић, васпитач у продуженом 

боравку 

1 група 

12. 
Снежана Грагуљац- васпитач у продуженом 

боравку 

1 група 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

Ред. бр. Име и презиме Предмет Одељења 

1. Свитлана Узелац Музичка култура 
V1/2/3 ,VI1/2 VII1/2, 

VIII1/2 

2. Јелка Филиповић 

Биологија 

 
VI1/2, VII1/2, VIII1/2 

Грађанско васпитање 

V- 1 гр. 

VI – 1гр. 

VII – 1гр.  

VIII – 1 гр. 

Домаћинство 2 групе  

Чувари природе 1 група 

3. Лидија Чорак Биологија V1/2/3 

4. Зорица Симеуновић Математика V1/2/3, VIII1/2 

5. Тамара Бањац Српски језик VI1/2, VII1/2 

6. 
Слађана Мрђанов 

Димић 
ТИО 

V1/2/3, VI1/2, 

VII1/2,VIII1/2 

7. Растко Стоканов 
Историја 

 

V1/2/3, VI1/2, VII1/2, 

VIII1/2 

 

8. Мирјана Јовановић Географија V2/3  
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 Влада Ђурковић  V1,VI1/2, VII1/2, VIII1/2 

9. Станислава Чивчић Српски језик V1/2/3  и VIII1/2 

10. Невена Бајић Ликовна култура V1/2, VI1/2, VII1/2, VIII1/2,  

 

11. 
Александра Шућур 

Хемија 

 
VII1/2, VIII1/2 

Математика VI1/2, VII1/2 

12. Мирослав Трипуновић Физичко васпитање 
V1/2/3, VI1/2, VII1/2, 

VIII1/2 

13. Светлана Орловић Немачки језик 
IV1/2, V1/2/3 , VI1/2, 

VII1/2, VIII1/2 

14. Маја Јеличић Енглески језик 
V1/2/3 , VI1/2, VII1/2, 

VIII1/2 

15. Срђан Плавшић Физика VI1/2, VII1/2, VIII1/2 

16. Зоран Стојановић 
Информатика и 

рачунарство 

V– 3 групе  

VI – 1 групе  

VII- 1 групе.   

VIII– 2  групе 

17. Радо Тодоровић 

Верска настава – 

православни 

катихизис 

Од 1. до 4.-7група 

V- 2 гр. 

VI – 1гр. 

VII – 1гр.  

VIII – 1 гр. 

18. Бојан Марковић 
Физичко васпитање – 

Изабрани спорт 

V– 2 групе  

VII1/2-VIII1/2,  

 

 

 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Задужење 

Норма 

1. Тијана Француз Педагог 100%  

2. Гордана Бојанић Библиотекар 50 %  
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  3.4.Подаци о стручном усавршавању наставника, стручних сарданика и директора школе 

 

Детаљнији подаци о стручном усавршавању наставника се налазе у индивидуалним извештајима 

наставника, који се налазе код педагога школе. 

Програма стручног усавршавања-евидентирано у продужетку овог извештаја (Област 8). 

 

 

3.5.Школски календар реализованих значајних активности у школи 

 

 У току првог полугодишта шк.2016/2017. године радило се на изради школског часописа 

„Основац“; 

 Јесењи крос: 10/09/2016. године 

 14.09.2016.године предавање представника МУП-а Сомбор за учение 1.разреда-„Безбедно 

понашање у саобраћају“-полицајац Рената  Рајчањи; 

 01.10.2016. године-.Посета градоначелнице града Сомбора (1.разред)-Добродошлица 

првацима 

 Дечја недеља : од 3. до 9.октобра 2016. године 

Реализован програм: 
 Првог дана Дечје недеље у одељењима нижих разреда,  

реализоване су следеће активности: 

 Разговор о правима деце  (сваки одељењски старешина је организовао наставну јединицу на 

ЧОС-у,  на наведену тему); 

 Играмо се ... (такмичење први и други разред- штафетне игре, одабране  према узрасту деце, 

трећи и четврти разред- штафетне игре, одабране према узрасту деце; проглашење победника). 

 Игре  без  граница - V и VI разред. 

 

 Другог дана реализоване су следеће активности: 

 Балон за мог друга/ Балон другарства (ликовна радионица); 

 Ученици од 1. до 4.разреда су посетили Позориште у Сомбору и гледали представу „Тужно 

паче“; 

 Одржан је квиз природно-математичке групе предмета, у коме су 

учествовали ученици од 5.до 8.разреда, а кога су припремили 

њихови предметни наставници. 

 Квиз је урађен  помоћу ППП-је ( powerpoint рrezentacije ) .Питања  

су    била   из пет наставних предмета: хемије, математике, 

географије ,физике и биологије. Питања је  представљала  на 

пројекционом платну наставница  Јелка Филиповић уз 

асистенцију и вођење квиза , наставника Зорице Симеуновић и 

Александре Шућур . Учествовало је пет  мешовитих ,такмичарских 

група .  

У свакој групи био је по један представник из сваког разреда , а 

ученици су подељени у  такмичарске групе извлачењем папирића са 

бројем групе, коју су касније   и именовали . 
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На сваком слајду  посебно је наглашен разред на који се односи питање,па су на дато питање 

могли одговарати само ученици представљеног разреда . Негативних бодова није било . 

 

 

 

 Трећег дана реализоване су следеће активности: 

 Моја играчка ( заједничка игра у одељењу)- 

          -  Хуманитарна акција „Деца- деци“ 

 Писања песама, састава на тему:  ,, Нећу да бригам, 

хоћу да се играм“ - V, VI, VII,VIII и избор 

најбољих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четвртог дана реализоване су следеће активности: 

Ученици нижих разреда:  

 Правимо играчку; 

 Правимо фризуре; 

 “Вера и спорт”- спортско такмичење (трећи  

 и четврти разреди), организатор- вероучитељ 

 Одржана је радионица на тему „ Учење немачког 

језика уз помоћ игрица на интерактивној табли.“  

 Наставну јединицу реализовали су ученици : 

Славољуб Еркић 

 ( 7-2) и Милица Еркић ( 6-1) који  

су се успешно снашли у улози наставника.  

Они су показали ученицима трећег разреда како 

функционише рад са интерактивном таблом и како 

учење немачког језика може бити забавно уз песме 

и едукативне игрице. Веома важна  чињеница је да 

се ученицима оваквим обликом рада пружају 

могућности слободног изражавања на страном 

језику као и јачање говорних способности пред 

ширим аудиторијумом. 
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 Смотра рецитатора - V, VI, VII, VIII разреда у организацији 

рецитаторска секције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „160 година од рођења Николе Тесле“-едукативна радионица на великом одмору. 

 

 Ученици од 5. до 7.разреда су у пратњи својих одељењских старешина посетили позориште у 

Сомбору и гледали предству „Генерална проба“.После позоришне представе обишли смо зграду  

Жупаније у Сомбору где су слушали кратко предавање о настанку познате макете Сомбора која 

се налази у пасажу зграде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Петог дана успешно су реализоване следеће активности: 

 Чланови Ученичког парламента су организовали за ученике нижих разреда едукативно 

предавање „Кад игра више није игра- превенција зависности од интернета и видео игара“  

 *Цртање, сликање на тему :,, Нећу да бригам, хоћу да се играм“ – V, VI, VII, VIII-Ликовна секција 

 *Фудбал, одбојка-учесници ученици VII и VIII разреда,остали ученици и наставници   су били на 

трибинама, као подршка такмичарима. 

  

 

На крају свих реализованих активности, уследила је додела диплома најистакнутијим, 

најталентованијим ученицима. 
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Овогодишње  активности у „Дечјој недељи“ ученици и 

наставници школе процењују веома успешно 

реализованим. 

 

 13.10.2017. године-Посета ткачкој колонији; 

 

У холу школе, 27.10. 2016.год  постављена  изложба  

ученика 6 разреда као резултат Тематске 

корелације   и међупредметног повезивања  

наставних  предмета ликовне културе и биологије .  

Посебном техником обраде папира наставница 

ликовне културе  Невена Бајић, је са ученицима прво 

дочарала  ефекат „ старости “ папира , а затим помоћу  

пресованих биљка из ученичких хербара урађених на 

наставном предмету биологија , на оваковој подлози 

створила са ученицима прекрасне ученичке  креације.  

Сем радова презентованих  на папиру , биљке наше 

околине ( школско двориште ) у ово доба године, нашле су место и у маштовитим креацијама рада с 

глином , што приложене фотографије и потврђују. 

 

 

 04.11.2017. године-У сарадњи са КЦ 

„Лаза Костић“ Сомбор у 

фискултурној сали наше школе 

реализована је представа за ученике од 

1. до 4.разреда „Школа за кловнове“; 

 

 

 14/11/2015.године: Посета 6.градском 

фестивалу науке "Физи бизи „ у 

Сомбору. 

 

 23.11.2016. Посета Расадника                 

у Сомбору и добијање, садња садница  у дворишту школе; 

 

 Хуманитарна акција, од 23.11. до 30.11.2016. године-Помоћ људима са инвалидитетом. 
 

 Посета мађионичара, 16.12.2016.-представа за ученике од 1. до 

4.разреда. 

 У току децембра месеца у холу школе  вероучитељ је у сарадњи са 

учитељицама и ученицима организовао презентацију посне хране. 

 У току децембра месеца ученици нижих разреда су уз помоћ својих 

учитеља направили украсе за јелку, да би после завршене акције, 

Гордана Бојанић, библиотекар и Тијана Француз, педагог оредиле 

хол школе.  
 



19 
 
 

 23.12.2016.године-Организована новогодишња приредба у холу 

школе: Ученици 2.разреда одиграли представу „Слика на зиду“, да 

би после уследила додела пакетића за децу радника школе. 

 27/01/2017.године: Ученици и наставници школе присуствовали су  

литургији у цркви Ваведења Пресвете Богородице у Стапару, 

поводом прославе  школске славе 
 

 У марту месецу школа је добила по 5 мБот робота, уз 

помоћ којих ће ученици учити основе програмирања и кодирање. 
 

 

 06.03.2017.године за ученике 3. и 4.разреда, у сарадњи 

са КЦ „Лаза Костић“ Сомбор у фискултурној сали наше 

школе  одржана је обука ученика за латино плес;   

 

 09.03.2019. године –организовано математичко такмичење „Мислиша“. 

 

 

 Од 13. до 17.марта 2017. године организоване су петодневне активности поводом прославе Дана 

школе, а најпосећенији су били спортски сусрети (фудбалске и одбојкашке утакмице између 

ученика из Б.Брестовца, Б.Грачаца и Стапара).Поред спортских сусрета програмом су биле 

обухваћене следеће активности: Литерарни радови на тему „Моја школа“, програм рецитатора, 

ликовна радионица, туристичко представљање Стапара ученика, као продукт рада и корелације 

историје и географије, час српског језика посвећен животу и делу Бранка Радичевића, еколошка 

акција „Природни дан“, када су ученици са наставницима уређивали  двориште  школе, игре без 

границе за уеченике нижих разреда.Такође, одржан је фестивал науке „Занимљива физика“, 

радионица Fridolin“ путем које је представљен  немачки језик кроз игру и песму.Као посебно 

освежење програма била је и приредба ученика нижих 

разреда на тему: „Свашта знамо, свашта умемо“, коју су 

припремили  ученици са својим учитељицама.Ученици 

школе овај вид обележавања Дана школе сматрају  веома 

интересантним и радо су узели учешће у поменутим 

активностима. 

 

 14.03.2017. године за 

ученике од 1.до 4. у сарадњи са КЦ „Лаза Костић“ Сомбор у 

холу школе одржана је изложба стрипова; 
 

 7. април 2017. – Захваљујући донацији господина Слободана 

Беквалца, архитекте и члана борда хуманитарне организације 

Лајфлајн Њујорк, наша школа добила је ново игралиште за 

своје ученике и малишане из села.Приликом званичног 

отварања игралишта и откривања мобилијара, директорка школе Јелена Милић захвалила је 

господину Беквалцу, госпођи Даниели Челиковић                                и организацији Лајфлајн 

Њујорк која послује под покровитељством Њеног Краљевског Височанства Принцезе 

Катарине. 
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 Пробни завршни испит: 7. априла 2017. године у 12:00 часова ‒ тест из математике, 8. априла 

2017. године у 9:00 часова – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30 

часова, са паузом. 

 

 Од 19.до 27.04.2017. године, у сарадњи са КЦ „Лаза Костић“ Сомбор у холу школе одржана                             

је изложба слика; 

 У току арптила месеца вероучитељ је у сарадњи са учитељицама и ученицима организовао 

такмичење у куцању васкршњим јајима; 
 

 Од 04. до 22.05.2017. године реализовано је тестирање будућих првака (37 деце тестирано); 
 

 12.05.2017. године-Пролећни крос; 

 

 13.05.2017 године- Посета и учешће одабраних ученика од 6. до 8.разреда на манифестацији 

„Тамо где наука почиње“-вође пута: Јелка 

Филиповић и Александра Шућур. 

 

 14. и 15.05.2017. године Дводневна стручна 

екскурзија колектива школе ; 
 

 01.06.2017.године-У холу школе 

организована је свечана додела сведочанстава, Посебних и Вукових диплома, диплома за 

одличан успех и примерно владање.Свечано је проглашен ђак генерације, Марија Куцурски. 

 

 03.06.2017.године у холу школе организована је 

прослава мале матуре. 
 

 12.06.2017. године у холу школе реализован је 

свечани пријем првака и приредба, коју су ученици 

4.разреда припремили са својим учитељицама.   
 

 

 Од 14. до 16.06.2017. године -Реализација 

завршног испита у школи.  

 

 23. и 24.08.2017.године године- Стручно 

усавршвање наставника на тему 

„Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов“.Детаљније о програму у 

области 8 овог извештаја. 

 

 У току школске године реализоване су и бројне активности у сарадњи са волонтерима 

Црвеним Крстом из Сомбора, као и многим другима установама, а што је детаљније 

приказано у области 9. (9.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином) и у области  

Реализација активности предвиђених ШРП-ом у току  школске 2016/2017. године (у 

продужетку извештаја). 
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3.5.1.  Класификациони периоди 

 
Први квартал је имао 40, други 41, трећи 47 наставних дана. 

Четврти квартал је имао 52 наставна дана за ученике од првог до седмог разреда, а 42 наставна дана  за ученике 

осмог разреда. 

Први квартал (40 дана) : од 01.09.2016. до 26.10.2016. године  

Други квартал (41 дан): од 27.10.2016. до 23.12.2016. године 

Трећи квартал (47 дана)  : од 16.01.2017. до  24.03.2017. године 

Четврти квартал:  од  27.03.2017. до 30.05.2017. године   за ученике 8.р  (42 данa) 

                                             од 27.03.2017 до 13.06.2017. године       за ученике од 1.до 7.р. (52 данa) 

 

     3.5.2.Време реализације рекреативних настава и екскурзија по разредима  

 

Годишњим планом рада школе биле су предвиђене следеће екскурзије и рекреативна настава 

  за ученике:  

 

Разред Дестинација 
Планирано  

 

Носилац 

организатор 

Време реализације 

I 
Суботица - Палић Мај 2017. 

С. Гајчин 

Д. Завишин  

Екскурзија није 

реализована 

II 
Нови Сад Април/мај 2017. Марија Мандић 

08.06.2017. Нови Сад-

Петроварадин-Летенка 

III Нови Сад Април/мај 2017. 
С. Радин 

С. Косовац 

08.06.2017. Нови Сад-

Петроварадин-Летенка 

IV 
Тара-рекреативна настава 

Септембар/ 

октобар 2016. 

М.Зрнић 

Б.Поповић 

Одмаралиште „Естер“ 

Гучево, од 26.09. до 

20.10.2016. године 

V 
Београд (Ботаничка башта, 

Авалски торањ, Музеј 

ваздухопловства, Калемегдан) 

Мај 2017. 

Б.Марковић,  

С.Чивчић, 

З.Симеуновић 

10.05.2017. Стапар- 

Сремски Карловци-

Петроварадин-Нови Сад 

VI 

Ђердап, Сребрно језеро Мај 2017. 
С. Мрђанов- Димић 

Ј. Филиповић  

04. и 05.06.2017.Стапар-

Смедерево-Пожаревац-

Лепенски Вир-Кладово 

VII Бечеј, Зрењанин, Царска бара 

Мај 2017. 

С.Орловић  

С.Крагуљац 

 

10.05.2017. Стапар- 

Сремски Карловци-

Петроварадин-Нови Сад 

VIII Златибор – Тара – Мокра Гора 
Септембар/ 

октобар 2016. 

А.Шућур 

З.Стојановић 

 

29.09.2016. 

Златибор 

 

     3.5.3. Реализација  припремне наставе 

Припремна настава се организује по завршетку наставне године, у току летњег распуста за ученике 

који су упућени на полагање разредног – поправног испита. Припремну наставу у трајању од десет часова 

реализује предметни наставник тог ученика пре полагања разредног – поправног испита. 

Припремна настава се организује и за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог 

разреда, и десет дана пре полагања испита, најмање два часа дневно. 
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У нашој школи, у шк. 2016/2017. години није било ученика за поправни испит. 

У току другог полугодишта организована је припремна настава за полагање завршног испита, 

према следећем распореду: 

 

Наставник Наставни предмет Дан Време 
Станислава Чивчић Српски језик Понедељак 7.час 

Зорица Симеуновић Математика Уторак 7.час 

Влада Ђурковић Географија Понедељак 

(април, мај) 

Од 17,00 часова 

Јелка Филиповић Биологија Уторак 8/2 у 14,00 часова 

Среда 8/1 у 14,00 часова 

Растко Стоканов Историја Среда (мај, јун) 3.маја, 10.маја, 17. маја, 

24.маја (по 3 часа) 

Срђан Плавшић Физика Понедељак Нулти час 

Александра Шућур Хемија Четвртак (мај, 

јун) 

7.час 

 

Време Понедељак, 

05.06.2017. 

Уторак, 

06.06.2017. 

Среда, 

07.06.2017. 

Четвртак, 

08.06.2017. 

Петак, 

09.06.2017. 

1.час Математика Биологија Биологија Хемија Хемија 

2.час Српски језик Биологија Биологија Физика Математика 

3.час Математика Српски језик Математика Српски језик Српски језик 

4.час Физика Историја Математика / Српски језик 

5.час  Математика Историја Математика Географија 

6.час  Географија  Математика  

 

 

   3.5.4. Такмичење ученика 

КАЛЕНДАР И ШКОЛЕ ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

Редни 

број 

Наставни 

 предмет 

Школски 

ниво  

такмичења 

Општински ниво такмичења 

Време Место 

1. Српски 

језик 

Језик и језичка 

култура 

До краја фебруара 

2017. 

18.3.2017.  

у 10.00 часова 

ОШ „Аврам 

Мразовић“ Сомбор 

Књижевна 

олимпијада 

4.3.2017. у 

10.00 часова 

ОШ „22. 

октобар“Бачки 

Моноштор 

2. Математика 19.1.2017. 25.2.2017.  

у 10.00 часова 

ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Сомбор 

 „Мислиша“ 9.3.2017. / / 

3. Историја Није предвиђен 

датум 

5.3.2017. у 

10.00 часова 

ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 

4. Географија Није предвиђен 

датум 

12.3.2017. ОШ „Мирослав 

Антић“ Чонопља 

5. Физика до прве половине 

фебруара 2017. 

19.2.2017. ОШ „Лаза Костић“ 

Гаково 
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6. Хемија 25.1.2017. 26.2.2017.  

у 10.00 часова 

ОШ „Братство 

јединство“ Сомбор 

7. Биологија фебруар 2017. 5.3.2017. у 

14.00 часова 

ОШ „Никола Тесла“ 

Кљајићево 

8. Немачки језик Није предвиђен 

датум 

25.2.2017.  

у 14.00 часова 

ОШ „Никола 

Вукићевић“ Сомбор 

9. Енглески језик ОШ „Никола 

Вукићевић“ Сомбор 

10. Такмичење из техничког 

 и информатичког 

образовања 

28.2.2017. 11.3.2017. 

 у 14.00 часова 

ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Сомбор 

 

Такмичење/смотра Општински ниво Окружни ниво 
Српски језик ОШ „Аврам Мразовић“ 

Сомбор 

ОШ „Аврам Мразовић“ 

Сомбор 

Српски језик као нематерњи  ОШ „Петефи Шандор“ 

Дорослово 

Књижевна олимпијада ОШ „22. октобар“ 

Бачки Моноштор 

ОШ „22. октобар“ 

Бачки Моноштор 
Мађарски језик ОШ „Братство јединство“ 

Бездан 
 

Русински језик   
Страни језик: енглески, 

немачки, француски, руски 

ОШ „Никола Вукићевић“ 

Сомбор 

ОШ „Никола Вукићевић“ 

Сомбор 

Историја ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 

ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 

Географија ОШ „Мирослав Антић“ 

Чонопља 

 

Математика ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Сомбор 

ОШ „Братство јединство“ 

Сомбор 

Физика ОШ „Лаза Костић“ Гаково  

Хемија ОШ „Братство јединство“ 

Сомбор 

 

Биологија ОШ „Никола Тесла“ 

Кљајићево 

 

Техничко и информатичко 

образовање 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Сомбор 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Сомбор 

Рачунарство и информатика ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Сомбор 
 

Смотра рецитатора Културни центар  

„Шта знаш о саобраћају“ Ауто-мото савез Србије  

Спортска такмичења Спортски савез Сомбор  
ФЛУОШ  ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 
„Мали Пјер“ ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 
ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Сомбор 
 



24 
 
 

 
   Ученици поред изузетног успеха на нивоу предмета и секција у току 2016/2017. године учествовали су и на 

већем броју такмичења, различитог нивоа. На нивоу школе, имамо следећа постигнућа: 

1.место на општинском такмичењу: 6 

1.место на окружном такмичењу: 3 

2.место на општинском такмичењу: 6 

2.место на окружном такмичењу: 3 

3.место на општинском такмичењу: 3 

3.место на окружном такмичењу: 4 

Похавла на општинском: 3 

Похвала на окружном:0 

3.место на републичком: 2 

Похвала на републичком: 1 

Захвалница на републичком: 1 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА 

 

Наставни предмет Име и презиме ученика Одељење Пласман 
 

Математика 

(24.01.2017.) 

Ана Бајак 5/1 3.место 
Дарко Лукић 5/1 3.место 

Марија Куцурски 8/2 3.место 
 

 

Хемија 

(25.01.2017.) 

Софија Мрђанов 7/1 1.место 

Небојша Рогуља 7/2 2.место 

Славољуб Еркић 7/2 3.место 

Марија Куцурски 8/2 1.место 

Лазар Марин 8/1 2.место 

Драгана Стајшић 8/1 3.место 

Eнглески 

језик 

(31.01.2017.) 

Вања Пејић 8/2 1.место 

Марија Куцурски 8/2 2.место 

Јована Настасић 8/2 3.место 

 

Математика 

(01.02.2017.) 

Јелена Волић 6/1 1.место 

Наталија Ивков 6/1 2.место 

Јована Станојчић 6/1 3.место 

Мирко Матић 7/1 1.место 

 

 

 

Физика 

(11.02.2017.) 

Александар Ивков 6. 1.место 

Андреј Оватрлов 6. 1.место 

Немања Плужарев 6. 2.место 

Јелена Волић 6. 3.место 

Младен Милешевић 7. 1.место 

Лазар Нагулов 7. 2.место 

Милица Џодан 7. 3.место 

Вања Пејић 8/2 1.место 

Дафина Марић 8. 2.место 

Јована Нудић 8. 3.место 

Невена Наранчић 8/2 3.место 

 

 
Милан Богдановић 5/1 1.место 

Митар Куцурски 5. 2.место 
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Историја 

(13.02.2017.) 
Милош Абић 5. 3.место 

Лазар Нагулов 7/1 3.место 

Александар Куцурски 8/1 1.место 

Јована Настасић 8/2 1.место 

 

 

 

Географија 

(17.02.2017.) 

 

Радана Трнинић 5/ 1.место 

Ана Бајак 5/ 2.место 

Јелена Бајчев 7. 1.место 

Славољуб Еркић 7. 2.место 

Александра Катић 7. 3.место 

Анђела Живковић 8. 1.место 

Јована Нудић 8. 2.место 

Јована Настасић 

 

8. 3.место 

 

Биологија 

(23.02.2017.) 

Милош Стајшић 6/2 1.место 

Наталија Ивков 6/ 2.место 

Славољуб Екић 7/ 1.место 

Милица Џодан 7/ 2.место 

Марија Куцурски 8/2 1.место 

Лазар Марин 8/1 2.место 

Биологија 

(24.02.2017.) 
Анастасија Стајшић 5/2 1.место 

Књижевна 

олимпијада 

(27.02.2017.) 

Јована Настасић 8/2 1.место 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА 

 

Наставни предмет Име и презиме ученика Одељење Пласман 
Физика  

(19.02.2017.) 
Александар Ивков 6/1 2.место 

Немања Плужарев 6/2 3.место 

Андреј Оватрлов 6/1 Учешће без пласмана 

Математика 

(25.02.2017.) 

Ана Бајак 5/1 Учешће без пласмана 

Дарко Лукић 5/1 Учешће без пласмана 

Мирко Матић 7/2 Учешће без пласмана 

Енглески језик 

(25.02.2017.) 

Вања Пејић 8/2 Учешће без пласмана 

 

Хемија 

(26.02.2017.) 

Софија Мрђанов 7/1 Похвала 

Славољуб Еркић 7/2 Похвала 

Марија Куцурски 8/2 1.место 

Историја 

(05.03.2017.) 

Милан Богдановић 5/1 Учешће без пласмана 

Јована Настасић 8/2 Учешће без пласмана 

Александром Куцурски 8/1 3.место 

Књижевна олимпијада 

(04.03.2017.) 

Јована Настасић 8/2 Похвала 

 

 

Биологија 

(05.03.2017.) 

Анастасија Стајшић 5/2 2.место 

Милош Стајшић 6/2 1.место 

Наталија Ивков 6/1 2.место 

Славољуб Еркић 7/2 2.место 
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Марија Куцурски 8/2 2.место 

Географија 

(12.03.2017.) 
Анђела Живковић  8/2 3.место 

 

                 ТИО 

(11.03.2017.) 

Андреј Оватрлов 6/1 Учешће без пласмана 

Дејан Божић 6/1 Учешће без пласмана 

Милош Стајшић 6/2 Учешће без пласмана 

 Софија Мрђанов  7/1 Учешће без пласмана 

Миљана Аперлић 7/1 Учешће без пласмана 

Јелена Бајчев 7/2 Учешће без пласмана 

ТИО 

(роботика) 

Миљана Аперлић 7/1 1.место 

 Стони тенис 

(18.10.2016.) 

 

Анђела Живковић  8/2 1.место 

Немања Мајски 7/ 1.место 

Славољуб Еркић 7 2.место 

 

 

 

 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Милица Џодан 7/  

 

 

1.место 

Анастасија Стајшић 5/2 

Небојша Рогуља 7 

Славољуб Еркић 7 

М.Бошков  

Дарко Лукић 5 

Марија Куцурски 8/2 

Јована Нудић 8/2 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА 

 

Наставни 

предмет 

Име и презиме 

ученика 

Одељење Пласман 

Физика  

(11.03.2017.) 
Александар Ивков 6/1 3.место 

 

Гимнастика 

(16.03.2017.) 

Митар Куцурски 5/1 2.место 

Марија Куцурски 8/2 1.место 

TИО (Роботика) Миљана Аперлић 7/1 1.место 

Енглески језик 

(25.03.2017.) 

Вања Пејић 8/2 Учешће без пласмана 

Стони тенис 

(25.10.2016.) 

Немања Мајски 7/ 2.место 

Анђела Живковић  8/2 3.место 

Биологија 

(22.04.2017.) 

Марија Куцурски 8/2 1.место 

Милош Стајшић 6/2 2.место 

Славољуб Еркић 7 Учешће без пласмана 

Пливање 

(2.11.2016.) 

Јована Станојчић 6 3.место 

Физичко васпитање-

скок у вис 

Владимир Божин 8/2 3.место 

Књижевна 

олимпијада 

(01.04.2017.) 

 

Јована Настасић 

 

8/2 

 

2.место 
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„Шта знаш о 

саобраћају“ 

Милица Џодан 7/ Учешће на окружном 

такмичењу 

Анастасија Стајшић 5/2 Учешће на окружном 

такмичењу 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 

 

Наставни предмет Име и презиме ученика Одељење Пласман 

Биологија 

(28.5.2017.) 

Марија Куцурски 8/2 Похвала 

ТИО-„Робо-инт инвент“ 

(13.05.2017.) 

Миљана Аперлић 7/1 Захвалница 

Књижевна олимпијада Јована Настасић 8/2 Учешће без пласмана 

Немачки језик-читање Славољуб Еркић 7/2 3.место 

Пливање Дафина Марић 8/2 3.место 

 

 

Постигнућа ученика на конкурсима/смотри 

 

Конкурс/смотра Име и презиме ученика Одељење Пласман 

 

„Крв живот значи“ 

Елена Оватрлов 3/1 2.место 

Вукашин Ђуришић 3/1 3.место 

„Шуме“ Милица Џодан 7/ Поклон ваучер и 2.награда  

 

 

 

3.6. Распоред часова за разредну и предметну наставу 

Распоред часова се успешно реализовао током целе школске 2016/2017.године 

 

3.7.Распоред главних дежурних наставника у школској 2016/2017. години 

 

 РАДНИ ДАН 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 
 

 

ДЕЖУРНИ 

НАСТАВНИК 

Тамара Бањац Светлана 

Орловић 

Маја Јеличић Срђан 

Плавшић 

Зорица 

Симеуновић 

Невена Бајић Јелка 

Филиповић 

Свитлана 

Узелац 

Александра 

Шућур 

Станислава 

Чивчић 

Марија Мандић Растко 

Стоканов 

Мирослав 

Трипуновић 

Бојан 

Марковић 

Влада 

Ђурковић 

Гордана Бојанић 

 (од 4.часа) 

Драгица 

Завишин 

Светлана 

Радин 

Браниславка 

Поповић 

 

 Светлана 

Гајчин 

Срђан 

Косовац 

Милена Зрнић  

 

 

Дежурни наставници су испоштовали предвиђен распоред дежурства и уредно водили књигу дежурства. 
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4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ 
И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

4.1. Извештај о раду стручних органа 

4.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

 

У току шк.2016/2017. године реализовано је једанаест седница Наставничког већа, са следећим дневним 

редом: 

Прва седница Наставничког већа одржана је 26.10.2016. године са следећим дневним редом:  Усвајање 

записника са претходне седнице НВ, Извештај о успеху и васпитном нивоу ученика на крају првог 

класификационог периода шк.2016/2017. године, Извештај о реализацији редовне, допунске и додатне 

наставе и рада секција у шк.2016/2017. години, Реализација развојног плана школе у току првог квартала 

шк.2016/2017. године, Реализација акционог плана тима за спречавање насиља, злостављања и 

занемаривања у току првог квартала шк.2016/2017. године, Реализација акционог плана тима за 

инклузивно образовање у току првог квартала шк.2016/2017. године, Сајам књига у Београду, формирање 

три одељења 5.разреда, васпитно-дисциплински поступак. 

Друга-ванредна седница Наставничког већа одржана је 15.12.2016. године са следећим дневним редом:  

Усвајање записника са претходне седнице НВ, Предлог наставника за измене закона о основама системс 

образовања и васпитања, организовање разредног испита за ученике 7.разреда. 

Трећа седница Наставничког већа одржана је 23.12.2016. године са следећим дневним редом:  Усвајање 

записника са претходне седнице НВ, Извештај о коначном успеху и васпитном нивоу ученика на крају 

првог полугодишта шк.2016/2017. године, Организовање допунске наставе током зимског распуста, 

Именовање Комисије за попис инвентара, Програм прославе Светог Саве-Школске славе,Ђачке 

униформе, Програм превенције трговине децом и младима у образовању. 

Четврта седница Наставничког већа одржана је 23.12.2016. године са следећим дневним редом:  

Усвајање записника са претходне седнице НВ, план надокнаде нереализованих дана и часова, Св.Сава. 

Пета седница Наставничког већа одржана је 28.03.2016. године са следећим дневним редом :Усвајање 

записника са претходне седнице, Анализа постигнућа ученика на крају трећег квартала, Организација 

припремне наставе за завршни испит; Резултати ученика после школског и општинског такмичења; 

Обавештење за бесплатне уџбенике, Сексуално насиље. 

Шеста седница Наставничког већа одржана је 24.04.2017. године са следећим дневним редом:  Усвајање 

записника са претходне седнице НВ, Извештај комисије за преглед конкурсне документације, мишљење 

наставника у вези са избором директора школе за период од 4 године. 

Седма седница Наставничког већа одржана је 30.05.2017. године са следећим дневним редом:  Усвајање 

записника са претходне седнице НВ, Извештај о коначном успеху  и васпитном нивоу ученика осмог 

разреда на крају наставне 2016/2017. године и резултати пробног завршног испита, Доношење одлуке 

Наставничког већа о додели посебних диплома, дипломе Вук Караџић, и избор ђака генерације за школску 

2016/2017.годину, Комисије за завршни испит шк.2016/2017. године, Нови-измењени распоред часова. 

Осма седница Наставничког већа одржана је 12.06.2017. године са следећим дневним редом:  Усвајање 

записника са претходне седнице, Извештај о коначном успеху и васпитном нивоу ученика од 1. до 7. 

разреда на крају првог полугодишта шк.2016/2017. године, Именовање и обавезе Комисије за преглед 

педагошке документације наставника, Обавезе наставника и стручних сарадника на крају наставне 

шк.2016/2017. године, Извештај са одржане матурске вечери ученика осмог разреда, Договор за следећу 

седницу, завршни испит...; 
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Девета седница Наставничког већа одржана је 23.06.2017. године са следећим дневним редом: Усвајање 

записника са претходне седнице, Извештај Комисије за преглед педагошке документације, Извештаји 

наставника, стручних тимова, већа, Анализа резултата завршног испита, Подела решења о годишњем 

одмору запослених, Заказивање следеће седнице, Промена датума семинара, договор за следећу седницу, 

завршни испит, анкетирање ученика за изборне предмете, добијање мишљења за формирање три групе 

продуженог боравка. 

 

Десета седница седница Наставничког већа одржана је 23.08.2017. године са следећим дневним редом: 

Усвајање записника са прошле седнице Наставничког већа, Упознавање чланова Наставничког већа са 

Школским календаром за шк.2017/2018.годину, Именовање  одељењских старешина  за одељења првог и 

петог разреда, Именовање председника Одељенских већа од 1-4 разреда и од 5-8 разреда за 

шк.2017/2018.годину, Именовање председника Стручних већа за шк.2017/2018.годину, Именовање 

чланова Педагошког колегијума за шк.2017/2018.годину,  Именовање комисије за: организовање 

културних и уметничких манифестација у школи, Црвеног крста и за прикупљање хуманитарне помоћи, 

ЈНМВ, преглед конкурсне, прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика, утврђивање материјалне 

штете у школи, прављење Анекса  Школског програма, писање развојног плана на 

трогодишњи/петогодишњи период, тима за инклузивно образовање, спречавање насиља , злостављања и 

занемаривања, тимова за самовредновање и вредновање рада школе, Обавезе наставника у вези са 

предајом Годишњих и оперативноих наставних планова, Обавезе  чланова тимова, већа о комисија за 

следећу седницу,Текућа питања. 

 

Једанаеста седница Наставничког већа одржана је 30.08.2017. године са следећим дневним редом: 

Усвајање записника са прошле седнице Наставничког већа, Утврђивање коначног броја и распореда 

ученика по одељењима у шк.2017/2018.години, Именовање нових одељењских старешина, Упознавање 

чланова Наставничког већа са распоредом часова почевши од 1.09.2017.године, Обавезе наставника у вези 

са предајом распореда часова допунске , додатне наставе и рада секција, Упознавање чланова 

Наставничког већа са поделом предмета по наставницима  и нормом часова на почетку школске 

2017/2018.године, Извештај стручне службе о преузетим  обавезама наставника  на претходној седници 

Наставничког већа, Упознавање и усвајање Извештаја о реализацији ГПРШ-а за шк.2016/2017. годину и 

ГПРШ-а за 2017/2018. годину, Обавештење одељењских старешина о подели уџбеничких комплета и 

задужења за поделу истих, Ужина ученина у шќолској 2017/2018. години, Достављање глобалних и 

оперативних планова,Предлог чланова Ученичког парламета за 2017/2018.годину, Дежурство ученика, 

дежурство наставника, пријем родитеља. 

Све седнице су уредно вођење, као и записници, који су саставни део школске документације и налазе се 

код секретара школе.  
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4.1.2. Извештај о раду  Одељењског већа 

 

Извештај о раду Одељењског већа разредне наставе за школску  2016/2017. годину 

 

Током године одржано је 6 седница Одељењског већа.Сви чланови Одељењског већа су били присутни. 

На  првој седници Одељенског већа која је одржана 1.9.2016.године са Дневним редом: 

1.Усвајање Плана Одељенског већа 

2.Анализа Плана и програма за 2016/2017.годину 

3.Изборни предмети и слободне активности 

4.Екскурзије,рекреативне наставе и излети 

5.Разно 

Донети су следећи закључци: Усвојен је План Одељенског већа, извршена је анализа Плана и програма 

за школску 2016/2017.годину, учитељице су се изјасниле о изборним предметима за ову школску 

годину, биће понуђене екскурзије ,рекреативна настава родитељима на родитењском састанку, услови за 

остваривање бесплатне ужине, презентован је календар рада за школску 2016/2017. годину, усклађен је 

распоред часова физичког васпитања,немачког језика и веронауке. 

 

На другој  седници Одељенског већа која је одржана 26.10.2016.године са Дневним редом: 

1.Анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају првог квартала 

2.Анализа допуске и додатне наставе 

3.Анализа рада продуженог боравка 

4.Анализа Акционог плана за превенцију насиља у школи 

5.Предлози за Наставничко веће 

6.Разно 

Донети су следећи закључци: Извршена је  анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају првог 

квартала као и допунске ,додатне наставе, извршена је  анализа рада продуженог боравка, извршена је 

анализа Акциононог плана за превенцију насиља у школи, предлога за Наставничко веће није било, 

извершена је анкета родитеља о ђачким униформама,вакцинацији и фотографисању. 

 

На трећој  седници Одељењског већа која је одржана 21.12.2016.године са Дневним редом: 

1.Анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају првог полугодишта 

2.Анализа допуске и додатне наставе и секција 

3.Анализа рада продуженог боравка 

4.Прослава Светог Саве-организација 

5.Анализа Акционог плана за превенцију насиља у школи 

6.Предлози за Наставничко 

Донети су следећи закључци: Извршена је  анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају првог 

полугодишта као и допунске ,додатне наставе, извршена је  анализа рада продуженог боравка, педагог 

школе је обавестила чланове Одељенског већа о активностима Акционог плана трговине деце и 

омладине у образовању, Подела ђачких књижица је била 23.12.2016.године. 

 

На четвртој  седници Одељенског већа која је одржана 28.02.2017.године са Дневним редом: 

1.Пилот пројекат „Покренимо нашу децу“-координатор тима Срђан Косовац 

Донети су следећи закључци: Од 1.3.2017. године, петнаестоминутне дневне вежбе ученика 

Извештај о реализацији предати координатору на крају школске године. 
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На петој  седници Одељенског већа која је одржана 24.3.2017.године са Днедним редом: 

1.Анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају трећег квартала 

2.Анализа допуске и додатне наставе 

3.Анализа рада продуженог боравка 

4.Анализа Акционог плана за превенцију насиља у школи 

5.Предлози за Наставничко веће 

6.Разно 

 

Донети су следећи закључци: Извршена је  анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају трећег 

квартала као и допунске ,додатне наставе, извршена је  анализа рада продуженог боравка, извршена је 

анализа Акциононог плана за превенцију насиља у школи, предлога за Наставничко веће није било, 

пролећни распуст је био од 13.4.- 17.4.2017.године 

На шестој седници Одељенског већа која је одржана 9.6.2017.године са Днедним редом: 

1.Анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају другог полугодишта 

2.Анализа остварености плана и програма у другом полугодишту за школску 2016/2017.годину 

3.Анализа допуске и додатне наставе у другом полугодишту 

4.Анализа рада секција за школску 2016/2017.годину 

5.Анализа рада продуженог боравка 

6.Анализа Акционог плана за превенцију насиља у школи 

7.Предлози за Наставничко веће 

8.Разно 

Донети су следећи закључци: Извршена је  анализа успеха и васпитног нивоа ученика на крају другог 

полугодишта као и допунске ,додатне наставе, извршена је анализа рада секција за школску 

2016/2017.годину, извршена је  анализа рада продуженог боравка, извршена је анализа Акциононог 

плана за превенцију насиља у школи, предлога за Наставничко веће није било, подела ђачких књижица 

ће бити 28.6.2017.године. 

Детаљни преглед , записници са састанка Одељенског већа предметне наставе налазе се у Дневницима 

образовно васпитног рада. 

Председник Одељењског већа: Браниславка Поповић, професор разредне наставе 

  

Извештај о раду Одељенског већа предметне наставе за школску  2016/2017. годину 

 

 Током школске 2016/2017. године одржано је  шест седница Одељенског већа . 

Чланови Одељенског већа: 

1. Маја Јеличић – Председник, проф. енглеског језика 

2. Јелена Милић – директор 

3. Тијана Француз – педагог 

4. Бојан Марковић – проф. физичког васпитања и раз. старешина 5-1 

5. Станислава Чивчић – проф. српског језика и раз, старешина 5-2 

6. Зорица Симеуновић – наставник математике и раз. старешина 5-3 

7. Слађана Мрђанов Димић – проф. ТИО и раз. старешина 6-1 

8. Јелка Филиповић – проф. биологије и раз. старешина 6-2 

9. Светлана Орловић – проф. немачког језика и раз. старешина 7-1 

10.  Тамара Бањац – проф. српског језика и књижевности и раз. старешина 7-2 

11.  Александра Шућур – проф. хемије и раз. старешина 8-1 

12.  Зоран Стојановић – проф. информатике и раз. старешина 8-2 

13.  Мирослав Трипуновић – проф. физичког васпитања 
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14.  Срђан Плавшић – проф. физике 

15.  Растко Стоканов – проф. историје 

16.  Свитлана Узелац – проф. музичке културе 

17.  Невена Бајић – проф. ликовне културе 

18.  Оливера Лукић / Влада Ђурковић/Мирјана Јовановић– проф. географије 

19.  Радо Тодоровић, вероучитељ 

 

Прва седница Одељенског већа одржана је у августу 2016. године. Састанку су присуствовале учитељице 

ученика петог разреда, при чему су нам указале на одељења и њихове добре стране (односно 

недостатке).Предвиђен дневни ред: Упознавање ученика 5.разреда, усппстављање стратегије за 

спречавање насиља и интервентних мера и поступака; инклузивно образовање, попуњавање разредних 

књига. 

Друга седница Одељенског већа одржана је 26.10.2016. године.Предвиђени дневни ред акцентован је на 

анализи успеха и владања ученика предметне наставе.Указано је на ученике који имају проблем при 

савлађивању градива,односно имају негативан успех из појединих предмета. Извршена је анализа 

реализације плана и програма,допунске и додатне наставе. Извештај Тима за превенцију ненасиља, 

инклузија. 

Трећа седница Одељенског већа одржана је 21.12.2016. године .Извршена је анализа успеха и владања на 

крају полугодишта 2016/2017.године. Сагледан је оствареност предвиђеног плана и програма. 

Разговарано о међупредметној корелацији. Анализирани су извештаји стручних већа и тема о превенцији 

(не)насиља. Одређено је време о реализацији допунске и додатне наставе током зимског 

распуста.Иманован је нови председник већа, Маја Јеличић. 

 

Четврта седница Одељењског већа одржана је 23. 3. 2017. са сл. дневним редом: 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег квартала 

2. Праћење рада ученика у ваннаставним активностима 

3. Анализа резултата на општинским такмичењима 

4. Вршњачки тим – Заштита и превенција насиља 

5. Анализа насиља за протекли период 

6.          Заштита ученика од сексуалног насиља 

7. Актуелна питања 

Проф. хемије, Александра Шућур, изнела је предлог да се ученицима забрани кретање изван школског 

дворишта.  

Проф. физичког васпитања, Мирослав Трипуновић, био је оправдано одсутан. 

 

Пета седница Одељењског већа одржана је 25. 5. 2017. са сл. дневним редом: 

1.  Анализа образовно-васпитних резултата на крају шк. 2016/17. год. за ученике осмих разреда 

2.  Анализа реализације плана и програма за шк. 2016/17. у осмом разреду 

1. Предлози ученика за добитнике посебних диплома и дипломе ,,Вук Караџић" 

2. Предлог ученика за ђака генерације 

3. Организације припремне наставе и формирање Комисије за поправне и разредне испите 

4. Актуелна питања 

Сви чланови ОВ-а присуствовали су седници. 
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Шеста седница Одељењског већа одржана је 9. 6. 2017. са сл. дневним редом: 

1.  Анализа образовно-васпитних резултата на крају шк. 2016/17. год. за ученике   5., 6. и 7. разреда 

2.  Анализа реализације плана и програма за шк. 2016/17. у 5., 6. и 7. разреду  

3.Похвале и награде ученика (извештаји са такмичења) 

4.Извештаји са реализованих ђачких екскурзија 

5.Анализа стања у школи на крају шк. 2016/17. год. у вези са активностима превенције насиља 

6.Актуелна питања 

 

Бојан Марковић био је оправдано одсутан. 

Детаљни преглед , записници са састанка Одељенског већа предметне наставе налазе се у Дневницима 

образовно васпитног рада. 

Председник Одељењског већа: Мирјана Јовановић и Маја Јеличић. 

 

4.1.3. Извештај о раду  Стручних већа 

 

  Извештај о раду Стручног већа разредне наставе за 2016/2017. годину 

 

Током 2016/2017. школске године чланови Стручног већа  разредне наставе,одржали су седам 

састанака.Сви чланови Стручног већа су се редовно одазивали на заказане састанке. 

    Први састанак је одржан 27.08.2016.године са почетком у 12.00 часова.На том састанку је сачињен и  

усвојен план Стручног већа за школску 2016/2017. годину.Именован је председник Стручног 

већа,Милена Зрнић.Планирано је стручно усавршавање наставника,јавни часови,радионице,родитељ у 

улози предавача, замена улога,време реализације, носиоци активности.Договорено је да ће се настава у 

продуженом боравку организовати од 11,30 до 15,3. 

     Други састанак је одржан 26.10.2016. године у 10.00 часова.Прочитан је извештај о успеху и 

васпитном нивоу на крају првог квартала као и о анкетирању  родитеља о : 

- Предлозима за ђачке униформе 

- Давању сагласности о вакцинацији ученика 

- Давању сагласности о фотографисању ученика ( школски часопис,и у осталим активностима ) 

Резултате анкете је обрадио педагог школе. 

     Трећи састанак је одржан 21.12.2016. године у 12.00 часова. Прочитан је извештај о успеху и 

васпитном нивоу на крају првог полугодишта. 

Педагог школе је обавестила чланове Стручног веће о активностима Акционог плана трговине децом и 

омладином у нашој школи.Прочитала је извештасј о извршеној анкети ученика од петог до осмог 

разреда на тему :“Дигитално насиље у нашој школи“.Констатовано је да су забележени облици насиља 

првог нивоа као и да су спроведене мере превенције. 

Школска слава,Свети Сава ће се обележити 27.јануара прикладним игроказом у сеоској 

цркви,координатор вероучитељ,Радо Тодоровић. 

Подела ђачких књижица ће бити 23.12.2016.године у 9:00. 

Допунска настава из математике и српског језика (10 часова) ће се одржати током зимског распуста до 

краја календарске године. 

     Четврти састанак је одржан 06.02.2017.године у 9.30 часова. 

Члановио Стручног већа су погледали филм“Педофили на друштвеним мрежама,заштитимо своју 

децу“.Упознати су са планом акције за превенцију трговине децом и младима у образовању као и о 

програму превенције трговоне децом и младима школске 2016/2017.године.( прилог у Акционом плану). 

Чланови Стручног већа су упознати о спроведеном истраживању у новембру 2016.године на тему 

„Дигитално насиље у нашој школи“.( резултати истраживања у Акционом плану ). 
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Педагог школе је сугерисала да треба одржати родитељске састанке и упознати родитеље о превенцији 

трговине децом и младима у образовању за школску 2016/2017.годину. 

    Пети састанак је одржан 02.03.2017.године у 9.30 часова. 

Чланови Стручног већа су упознати са пилот пројектом „Покренимо нашу децу“ и реализација је почела 

1.3.2017.Корективне вежбе ће се радити свакодневно по 15 мин.Евиденцију о реализованим 

корективним вежбама предати на крају школске године координатору Срђану Косовцу. 

Педагог школе је упознала чланове Стручног већа о Плану имплементације наслова у наставу /наставну 

јединицу а све у циљу примене Образовног пакета МПНТР о сексуалном насиљу над ученицима 

реализоваће се кроз 6 наставних предмета .До 10.03.2017.наставници су били у обавези да педагогу 

школе предају допуњене Годишње и Оперативне планове.ПРОЈЕКАТ ПОВУЧЕН ОД СТРАНЕ МПНТР 

ИЗ ПРОЦЕДУРЕ. 

 

   Шести састанак је одржан 24.03.2017.године у 12.00 часова 

Прочитан је извештај о успеху и васпитном нивоу на крају трећег квартала.Извршена је анализа успеха 

и васпитног нивоа ученика,допунске и додатне наставе ,продуженог боравка и рада секција.Извршена је 

анализа Акционог плана за превенцију насиља у школи.Родитељи су упознати са превенцијом 

сексуалног насиља деце и младих у образовању на родитељском састанку. 

    Седми састанак је одржан 9.06.2017. године  у 12:00 часова. 

Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта(извештај у прилогу). 

Током године одржано је 11 активности у оквиру рада Стручног веча у виду едукативних 

радионица,угледних часова ,еко радионица и тематског дана.Остварен је програм сарадње предметних 

наставника петог разреда и ученика четвртог разреда.( Документација код педагога школе ) 

Подела ђачких књижица ће бити на Видовдан,28.06 2017. у 9.00 часова. 

Милена Зрнић је поднела извештај о раду и активностима Стручног већа за школску 2016/2017. 

годину.Извештај је у потпуности усвојен. 

Председник Стручног већа за разредну наставу: Милена Зрнић, професор разредне наставе. 

 

 

Извештај Стручног већа друштвено-језичке групе предмета за 2016/2017. годину 

 

Чланови стручног већа друштвено-језичке групе предмета у школској 2016/2017.  

години су :  

Орловић Светлана ( председник већа), наставник немачког језика 

Јеличић Маја, наставник енглеског језика 

Чивчић Станислава, наставник српског језика 

Бањац Тамара, наставник српског језика 

Крагуљац Снежана, наставник српског језика 

Стоканов Растко, наставник историје 

Тодоровић Радо, наставник веронауке 

Годишњи састанци Стручног већа друштвено-језичке групе предмета, у школској 2016/2017.год., 

одржавани су редовно. Састанци су се одржавали у договореним временским интервалима у зависности 

од распореда и обавеза наставника који раде у другој школи. Белешке о тачним датумима одржавања 

састанака, налазе се код председника стручног већа. Укупно је одржано 8 састанака. 

На првом састанку је договорен и усвојен план рада актива. Договорена је организација додатног рада, 

допунске наставе и слободних активности, као и договор о терминима реализације писаних провера, 

тестова и писмених задатака.  
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Други састанак имао је за циљ договор спровођења активност током Дечије недеље, као и посете Сајму 

књига у Београду. У оквиру Дечије недеље чији је слоган био „Нећу да бригам, хоћу да се играм“, 

одржане су следеће активности: Деца у улози наставника, Литерарни конкурс на тему „Нећу да бригам, 

хоћу да се играм“, смотра рецитатора и Представа „Вокали“ коју су реализовале наставнице српског 

језика. Док су у овиру наставе немачког језика ученици у улози наставника имали задатак, да ученике 

разредне наставе уведу у свет игре помоћу интерактивне табле, па смо на тај начин спојили лепо и 

корисно. У оквиру Дечије недеље реализована је и посета позоришту у Сомбору (представа „Генерална 

проба“). Наставнице српског језика су и ове године биле задужене за одлазак ученика на Сајам књига у 

Београд. Едукативну радионицу „Абрахам Линцолн“ реализовали су Маја Јеличић (енгл. језик) и Растко 

Стоканов ( историја). 

Трећи састанак је за тему имао представу организовану за поделу пакетића, коју смо ове године 

препустили наставницима разредне наставе. Чланови секције немачког језика су и ове године 

ученицима разредне наставе извели позоришну представу „Латерненфест“.  

Планирани угледни часови „ Монтессори Сцхоол“, „ Меррy Цхристмас анд Хаппy Неw Yеар“ и „ Цолор 

мy Wорлд“ за децембар су и остварени. Реализовала их је наставница енглеског језика Маја Јеличић. 

Планом предвиђена радионица на тему „ Глаголски облици“, замењена је угледним часом „ Капетан Џон 

Пиплфокс “ чији је реализатор Станислава Чивчић.  

Четврти састанак је одржан поводом прославе дана Светог Саве, јер је Радо Тодоровић и овог пута 

био задужен за читав програм, као и планова за израду школског часописа „ Основац“. Такође су 

наставници историје и српског језика –Растко Стоканов и Снежана Крагуљац одржали угледни час на 

тему „ Марко Краљевић у историји и књижевности “.  

Пети састанак односио се на планирање датума за такмичења у оквиру школе, као и информације о 

терминима одржавања општинских, окружних и републичких такмичења. Разматрало се и о семинарима 

који ће се ове школске године похађати.  

На шестом састанку извршена је анализа постигнућа ученика на такмичењима. Станислава Чивчић је 

у договору са ученицима припремала рецитале и драмтизације посвећене Бранку Радичевићу што је и 

реализовала у марту. Такође је у корелацији са наставницом музичке културе изведена кратка приредба 

„Лирске народне песме у књижевности и музици“.  

Поводом Дана школе изашао је 10. јубиларни број школског часописа „Основац“. 

Седми састанак имао је за тему одлазак са ученицима у биоскоп на пројекцију филма „ Лепотица и 

звер“ са наставницом немачког језика. Ученици су посетили позориште у Сомбору и гледали представу 

„ Зона Замфирова“. За март је била заказана радионица на тему „ Позајмљенице“ као корелација између 

српког ,енглеског и немачког језика, али је замењена радионицом „ Фридолин“ коју је наставница 

немачког реализовала са одељењем 7-1. Радо Тодоровић је уместо планиране едукативне радионице „ 

Христово страдање и васкрсење“ у априлу, одржао презентацију посне хране и такмичење у куцању 

Васкршњим јајима.  

На осмом састанку који је одржан у мају, приказани су резултати са завршног испита из немачког 

језика, који је организован за ученике осмог разреда у нашој школи. Испиту је приступило је шест 

ученика од којих су сви добили сертификате са нивоима знања од А1/2, А1 и А2. 

Констатовали смо и заинтересованост ученика за немачки језик, а посебно такмичење из читања на 

немачком језику које се ове године одржало у јуну. Ученик Славољуб Еркић (VII-2) је том приликом 

освојио 3. место на републичком такмичењу у Ковачици у категорији немачки као први страни језик. 
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Извештај  стручног већа природно-математичке групе предмета за 2016/2017. годину 

 

Веће се састало у првом и у другом полугодишту по два пута колико је било и планирано годишњим 

планом актива. 

1. Веће је правило предлоге ученика са посебним потребама, а предметни наставници су током 

године извештавали о савком појединачном таквом детету. 

2. Веће је планирало и реализовало „Квиз знања“  у току Дечије недеље у виду пројекта образовно 

васпитног карактера. Координатор пројекта је била Јелка Филиповић, а остали наставници су били 

чланови пројектног тима. 

3. Планиран је и реализован пројекат „Крв и крвоток“ у другом полугодишту. Израда плана је трајала 

два месеца и намењен је ученицима седмих разреда, а један од циљева који је остварен је 

корелација свих  природноматематичких предмета.  Координатор пројекта је била Јелка 

Филиповић, а остали наставници су били чланови пројектног тима. 

4. Реализованa је посета Хемијском факултету у Беогарду, где су ученици седмих и осмих разреда 

били у могућности да сами изводе огледе „Изоловања биљних пигмената“,  

присуствују демонастарционим огледима, посете Музеј Хмијског факултета и да слушају 

предавање „Хемија и уметност“. Реализатори посете су Јелка Филиповић и Александра Шућур. 

5. У сваком посебном кварталу планирани су и усклађивани датуми одржавања писмехих задатака и 

контролних вежби. 

6. Наставница Зора Симеуновић је организовала такмичење „Мислиша“. 

7. Планирана је и реализована припремна настава за полагање пријемних испита за ученике осмих 

разреда. 

8. Организована је посета „Фестивалу науке“ у Сомбору. Реализатори посете су Зора Симеуновић, 

Јелка Филиповић, Срђан Плавшић и Александра Шућур. 

9. Веће је правило предлоге талентоване деце за поједине предмете, док су наставници даље 

спроводили часове додатне наставе и учествовали на школским, општинским и окружним 

такмичењима и постизали завидне резултате, о којима сваки предметни наставник доставља 

појединачне извештаје. Најзначајнији успех је учешће на Републичком такмичењу из биологије 

ученице Марије Куцурски и наставнице Јелке Филповић. 

Председник Стручног већа: Александра Шућур, наставник хемије и математике 

 

Извештај стручног већа за вештине за 2016/2017. годину 

 

Председник стручног већа: Узелац Свитлана- наставник музичке културе 

Чланови стручног већа:    

                                                  наст.ликовне културе:  Невена  Бајић 

                                                  наст.физичког васп .:  Бојан Марковић 

                                                  наст.физ.васп.:Мирослав Трипуновић 

                                                  наставник ТиО:              Слађана Мрђанов Димић 

 Извештај о раду Стручног већа уметности и вештина.  Руководилац већа – Свитлана Узелац, наставник  

музичке културе.  Извештај обухвата реализацију плана рада Стручног већа за период од 01.09.2016. до 

23.06.2017. године. У саставу Стручног већа су наставници: физичког васпитања,  музичке културе ,  

ликовне културе и техничког образовања.  
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Наставници су дали свој допринос у реализацији плана рада овог већа. Планирано је да се Стручно веће 

састане укупно шест пута у току наведеног периода  и то у септембру, октобру, децембру, марту, јуну и 

августу. Том приликом су реализоване активности овог Стручног већа. Успешно смо се бавили 

разматрањем начина вредновања ученика, критеријумима оцењивања као, образовним стандардима, 

стручним темама и примени објективних аргумената  при оцењивању. Међусобна сарадња чланова овог 

Стручног већа је одлична . Нарочита пажња се поклањала унапређењу наставе,коришћењем савремених 

наставних средстава, мултимедијалне наставе као и организацији ваннаставних активности (допунске, 

додатне наставе и секција). У циљу постизања што бољих ефеката у процесу наставе извршена је 

корелација међу предметима, примењиване су мере индивидуализације у настави.  

Поред часова обавезног дела школског програма, редовне,  допунске , додатне наставе, слободних 

активности  успешно су реализовани задаци и активности ученика у оквиру секција, такмичења и 

културних и јавних манифестација. 

 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА ШК. 2016-2017 године из следећих предмета 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ 

1.МЕСТО 2.МЕСТО 3.МЕСТО 

 „ Робо инт инвент“ Миљана 

Аперлић 

/ / 

ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКО 

13.место „Робо инт инвент“ 

М.Аперлић 

/ / 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

„Робо инт инвент“ 

М.Аперлић 

  

Шта знаш о саобрачају, 

екипна конкуренција- 

екипно 

/ / 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ , Бојан Марковић 

Јесењи крос 10.09.2016. стадион. Ученици од првог до осмог разреда. 

 

                                                          ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

1.МЕСТО 2.МЕСТО 3.МЕСТО 

/ Митар Куцурски 

(гимнастика) Сомбор 

                            / 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Митар Куцурски без пласмана (гимнастика) Нови Сад 

 

Осим ових постигнутих резултата, ученици од 5 до 8 разреда учествовали на општинском такмичењу из 

малог фудбала - девојчице и дечаци; општинско такмичење из одбојке. Ученици се изврсно показали и 

на активностима организованим за Дан школе , март месец, девојчице играли одбојку, дечаци фудбал;  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ , Мирослав Трипуновић 

Марија  Куцурски , ученица осмог разреда освојила 1.место на међуокружном такмичењу у спортској 

гимнастици;  

Дафина Марић , ученица осмог разреда освојила 1.место на међуокружном такмичењу и 2.место на 

републичком такмичењу из пливања; 
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Божин Владимир, ученик осмог разреда освојио 3.место на окружном такмичењу из атлетике; 

Анђела Живковић, ученица осмог разреда освојила освојила 1.место на окружном такмичењу из стоног 

тениса.  

 

У ОКВИРУ ЧАСОВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СЛОБОДНОХ АКТИВНОСТИ, ХОРА-

ОРГАНИЗОВАНИ СУ: 

Крајем првог полугодишта, уочи Нове године изведена Новогодишња представа у школској трпезарији, 

девојчице петог, шестог и седмог разреда(Ученици музичке секције) учествовали у ритмичкој нумери, 

коју смо припремали за Новогоришњу представу у корелацији са наставницом српског језика Јеленом 

Обрадовић као и са осталим ученицима од петог до осмог разреда. 

У јануару месецу, ученици музичке секције учествовали  су на  приредби одржаној поводом школске 

славе „Свети Сава“ где су се показали као дивни хористи, са композицијама : „Химна Светом 

Сави“,“Молитва-Господи помилуј“, „Пред престолом Свевишњега“ солиста Ана и Вељко  ученици  

петог разреда. 

У марту  месецу, организована свечана приредба поводом прославе Дана школе, ученици хора  извели 

су  уз музичку пратњу неколико композивија, детањнији преглед програма налази се у прилогу мог 

годишњег извештаја. Углавном учествовали   ученици од петог до осмог разреда. 

 У току ове школске године у оквиру свих важних манифестација били смо део креативног тима. 

У оквиру часова ликовне културе и секције ликовне културе : 

Школске године 2016/2017 реализовали смо четири конкурса: 

 Мали Пјер 

 Крв живот значи 

 Светосавље  у наше доба 

 Калиграфија –лепо писање 

Као и сваке предходне године  сваког  месеца  у оквиру ликовне  секције реализоване су следеће 

активности, који су били предвиђени школским планом и програмом, а то су : 

Септембар – тапете од дечијих радова у учионици ликовне културе на тему  «Разно» ученици од 5. до 8. 

разреда, 

Октобар – дечја недеља, позивнице за банкет, ученици осмих разреда; 

Децембар – украси за Нову годину,скулптура и графика, ученици петих разреда; 

Јануар – портрет Светог Саве на хамер папиру – мозаик портретаСветог Саве, сви ученици; 

Фебруар – Дан заљубљених – плакат са љубавним порукама  у холу школе, сви ученици; 

Март – честитке за осми март  (дигитална графика), ученици шестог разреда; 

Април – сликарство на цреповима,хол школе, тема Васкрс, ученици петих разреда; 

Мај – свечано додељивање позивница за банкет, осми разреди; 

Јун – фотографија – пејзаж «Наш Стапар», оба седма разреда; 

Наредне године циљ Стручног већа уметности и вештина је да се постигну још бољи резултати у 

процесу наставе, већа афирмација ученика у ваннаставним активностима као и на такмичењима. 

 

 

4.1.4. Извештај о раду  Стручних актива 

  4.1.4. а)Актив за развој школског програма 

Актив за развој школског програма реализовао је све планом предвиђене активности, реализовано је шест 

састанака актива.Записници са састанка се налазе у склопу школске документације код педагога школе. 

 

  4 .1.4. б)Актив за развојно планирање 
Актив за развојно планирање реализовао је све планом предвиђене активности, реализовано је четири 

састанака актива.Записници са састанка се налазе у склопу школске документације код педагога школе. 
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1.1.5. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Током школске 2016/2017. године чланови Педагошког колегијума били су: Јелена Милић – директор, 

Тијана Француз – педагог, Браниславка Поповић - председник одељењског већа разредне наставе, 

Мирјана Јовановић/Маја Јеличић – председник одељењског већа за више разреде, Светлана Орловић - 

председник стручног већа друштвено-језичке групе предмета, Александра Шућур - председник стручног 

већа природно-математичке групе предмета и Свитлана Узелац- председник стручног већа вештина. 

У току шк.2016/2017. године чланови  Педагошког колегијума одржали су девет састанака, са следећим 

дневним редом: 

У септембру  2016. године: Разматрање Годишњег плана рада за школску 2016/2017. годину, Распоред 

контролних и писмених задатака, Распоред додатне, допунске наставе и секција, Предлог плана стручног 

усавршавања, Утврђивање термина класификационих периода и датума родитељских састанака, 

Утврђивање распореда Дана отворених врата. 

 

Почетком новембра 2016. године: Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог квартала, предлог 

мера за побољшање успеха и дисциплине ученика и рада наставника, Вредновање квалитета рада и мере 

унапређења наставног процеса, Редовност похађања наставе, Праћење реализације инклузивног програма, 

Праћење реализације ваннаставних активности, Праћење реализације посебних програма, Рад Ученичког 

парламента, Праћење рада приправника и ментора, Праћење рада продуженог боравка 

У децембру 2016. године: Анализа стручног усавршавања, Организација школског такмичења, План за рад 

допунске наставе за време зимског распуста, Организација припремне наставе за полагање завршног 

испита, Реализација школских програма и пројеката. 

У јануару 2017. године: Организовање активности поводом Дана св. Саве, Организовање семинара за 

наставнике, Анализа сарадње с родитељима, Учешће у полугодишњем извештају о раду школе, Анализа 

успеха на крају првог  полугодишта. 

У фебруару 2017. године: Мере за унапређивање образовно – васпитног рада у другом полугодишту, 

Општинска такмичења, Организовање активности поводом Дана школе и ускршњих празника 

У априлу 2017. године: Пројекат Министарства просвете, науке у технолошког развоја,  Набавка уџбеника 

и других наставних средстава за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину, Анализа 

реализације програма образовно - васпитног рада на крају трећег класификационог периода, Анализа 

сарадње са родитељима и ваншколским институцијама. 

Почетком јуна 2017. године: Анкетирање ученика за изборне предмете-Допис начелника ШУ Сомбор; 

Текућа питања (организација завршног испита, стручно усавршавање...). 

У јуну 2017. године: Анализа успеха, дисциплине ученика на крају другог полугодишта, Анализа сарадње 

с родитељима, Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе. 

У августу 2016. године: Предлог поделе предмета на наставнике (40-часовна радна недеља), Израда новог 

развојног плана школе за период од шк.2017/2018. до шк.2019/2020. године, Припрема материјала  за 

израду Годишњег плана рада за 2017/18. годину 

У току сваког састанка уредно је вођен записник, детаљно разрађен и саставни је део школске 

документације, која се налази код педагога школе. 
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4.1.6.   Извештај о раду  стручних сарадника школе 

   4.1.6.1. Извештај о раду  педагога 

          

Стручни сарадници у оквиру наставног плана и програма учествују у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно образовно-васпитног 

процеса; сарађују с наставницима у њиховом раду с ученицима на остваривању наставног плана и 

програма; прате и подстичу развој ученика: индивидуалних способности и склоности, интелектуалног, 

емоционално-социјалног и професионалног развоја (професионално их информишу и усмеравају); 

пружају помоћ обдареним и ученицима који имају одређених тешкоћа у учењу и развоју; помажу 

ученицима који живе у тежим социјалним приликама; сарађују с родитељима ученика и др . 

На основу ових законских одредби, моје активности у школској 2016/2017.години, раније конципиране 

глобалним и оперативним планом биће интерпретиране  у продужетку  овог извештаја. 

          У области  Планирање, програмирање, организовање и праћење  образовно-васпитног рада 

реализовала сам следеће активности:  

Конципирала сам годишњи и оперативне планове за свој рад, пробала да их усагласим са већ 

конципираним активностима предвиђеним   ГПР школе.  

У сарадњи са наставницима и директорицом, планирала и конципирала сам распоред ваннаставних 

активности, распоред писмених провера, пријема родитеља, дежурста наставника. У ово области рада, 

учествовала сам у организацији школских такмичења, пробног завршног испита, као и самог завршног 

испита у школи. 

Пратила сам реализацију образовно васпитног рада кроз посете  часовима редовне, допунске, додатне 

наставе  према раније предвиђеном рапореду, још на почетку шк.године  истакнутим  у зборници школе. 

Такође сам пратила понашање и реаговала у случајевима који нису у складу са правилником о 

дисциплинској одговорности ученика и спроводила појачан васпитни рад. 

Успех ученика сам пратила кроз повремени преглед Дневника образовно-васпитног рада одређеног 

одељења, присуством на допунској, додатној настави, а и самом анализом успеха на крају крају сваког 

квартала. 

 Што се тиче области планирања, програмирања и каснијег организовања мој рад  се односио и на план и 

програм васпитног рада с ученицима  који су у могућности да прате предвиђене наставне садржаје, као и 

оне ученике за кога је било неопходно конципирати ИОП. 

Посебно у овој области  су дошле  до изражаја планиране и организоване активности са ученицицима за 

које смо  конципирали ИОП-1, што је захтевало неопходно сарадњу са ИОП тимом, тимом за инклузију, 

као и колегама који су у настави радили са тим ученицима. Касније, ова организована активност је 

захтевала активно праћење реализације предвиђеног плана као и контролу наставничке евалуације истог. 

У области планирања  учествовала сам у планирању седница Ученичког парламента и организовала сам 

поједине активности на нивоу исте организације. 

Што се тиче  последњег дела ове области, праћења, моје активности током године су биле следеће: 

Пратила сам постигнуће ученика у настави и ваннаставном раду, напредовање ученика првог разреда, 

постигнуће ученика који наставу похађају по ИОП-у, пратила сам поступке оцењивања ученика (на 

директан или индиректан начин (дневник о-в рада ) и све тако до самог краја школске године. 

 

У области  Праћење реализације плана и програма  и сарадња са наставницима  на унапређивању 

образовно-васпитног рада, у сарадњи са наставницима  учествовала сам у: 

- непосредној припреми појединих наставника - избору и конкретизацији циља и задатака који треба да 

се остваре у оквиру појединих садржаја програма наставе и других облика образовно-васпитног рада; 

одабирању и примени ефикаснијих облика, метода и средстава рада ради остваривања постављених 

циљева и задатака, и модернизације наставне технологије; 
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- изради програма додатног/допунског рада, сродног пракси (наставни листићи, програмирани 

материјали, шеме, скице, слике, задаци објективног типа и др.); 

- предузимању одговарајућих мера и избору методологије за њихову реализацију за ученике који заостају 

у раду и учењу (посебно код планирања активности за ИОП) 

- информисању стручних актива и наставника као и других стручних органа и учесника у образовно-

васпитном процесу .Упознавање са новим Правилником о оцењивању. 

- педагошком и дидактичко-методичком припремању наставника приправника за полагање стручних 

испита (сарадња са колегиницама:Маријом Мандић и Невеном Бајић).  

-педагошко-инструктивном увиду у рад, посетом  11 часова.После сваког часа писала сам извештај, у коме 

сам истицала добре стране и препоруке за даљи рад. 

-у децембру месецу одржала сам обуку наставника за имлементацију прогама Превенција трговине децом 

и младима уобразовању и примена индикатора. 

 

 У сарадњи с наставницима, одељењским старешинама учествовала сам у: 

- планирању адекватног приступа одељењу, пре свега у вези с актуелним питањима из живота и рада 

одељења, области професионалне оријентације,  

- испитивању педагошких узрока поремећених односа и других проблема који се јављају у колективу 

ученика . У 1/1 одељењу одржала сам радионицу на тему „Ненасилна комуникација“. 

  Сарадњу сам остварила и са другим колегама, одељењским старешинама која се огледала   у следећем: 

-упознавала сам поједине колеге с педагошким карактеристикама ученика и педагошким узрочницима 

поремећених односа и других проблема који се јављају у одељењу; 

- помагала сам им  у проналажењу и реализацији мера за превазилажење проблема, стварању погоднијих 

педагошко-социјалних услова за напредовање ученика; 

 

-посебно са одељењским старешинама сарађивала сам у оквиру пројекта Набавка уџбеника и других 

наставних средстава за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину, 

 као и програма Превенција трговине децом и младима у образовању,  Заштита ученика од сексуланог 

насиља, злостављања и занемаривања-Образовни пакети и у квиру активности анкетирања ученика за 

изборне предмете. 

 , 

      У области  Праћење и проучавање развоја ученика и саветодавни рад са ученицима 

реализовала сам следеће активности: 

На основу годину дана рада у школи, упознала сам битне каракатеристике ученика, посебно оних који 

захтевају додатну подршку.Током целе године пратила сам директно и индиректно образовно-васпитно 

постигнуће ученика, што сам бележила у књигу досијеа ученика.Обављала сам саветодавни разговор са 

ученицима самоиницијативно, као и на основу предлога колега, родитеља или потребе самих ученика. 

У току школске године самс спроводила мере појачаног васпитног рада са три ученика. 

 Поред рада са ученицима за које је било неопходно конципирати мере појачаног васпитног рада, радила 

сам и са ученицима који имају потешкоће у учењу. 

Што се тиче дела ове области,  проучавање развоја, као посебан вид сарадње навела бих сарадњу са 

будућим првацима наше школе, за време тестирања у мају месецу. 

Обавила сам тестирање 37 првака  и исто тако, дала препоруке за кога је неопходно применити 

индивидуализацију у раду. 

Обављала сам саветодавно-васпитни рад с ученицима (групни и индивидуални): 

- који постижу слабији успех, 

- испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и имају проблема у понашању, 

- имају теже повреде радних и школских дужности, 

- живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима. 
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Учествује у реализацији програма рада  професионалне оријентације ученика за ученике 8. разреда. 

Конципирала сам интерни школски Приручник за осмаке и на тај начин употпунила програм ПО.Мој 

рад са ученицима огледа се и кроз сарадњу са Ученичким парламентом.  

Свој рад са ученицима ове школе процењујем као веома ефикасан: Уз добру сарадњу, поштовање и 

уважавање правила дошли смо до реализације свих наших циљева. 

         Што се тиче области Сарадње са родитељима, моја сарадња огледала се кроз индивидуалне и 

групне састанке.Имала сам индивидуалне састанке тј.разговоре са родитељима који су се одазивали 

позиву или самовољно долазили.Од родитеља сам тим путем прикупљала податке значајне за 

упознавање и праћење развоја ученика, код којих сам приметила и забележила евентуалне проблеме. У 

овој области мој рад се огледао у следећем: 

Овај вид сарадње је био значаја и при упису деце предшколског узраста у први разред, приликом 

испитивања зрелости практикујем после теститарада обавим  разговор са родитељима. Информисала 

сам родитеље о педагошким карактеристикама и проблемима њихове деце, да бих добила и њихову 

сагласност о неопходној индивидуализацији у раду, посети логопеда, тифлолога.У сарадњи са 

родитељима упутила сам Интерресорној комисији града Сомбора, три захтева за додатну подршку 

ученицима  (у случају ученика 1. и 5.разреда). 

Сарађивала сам и са родитељима у случају појачаног васпитног рада,  где су и они имали јасно 

дефинисане активности, које морају релизовати да би дошло до позитивног ефекта овог облика рада.  

Са родитељима сам сарађивала и кроз састанке Савета родитеља и Школског одбора. 

 

          У области  Аналитичко-истраживачки рада реализовала сам следеће активности: 

На почетку школске године анализирала сам досадашње резултате и успех , статистичко кретање 

ученика  у току предходне шк.године, проценат пролазности на класификационим периодима. 

Сагледавала сам опште услове за одвијање образовно-васпитног рада, посећивала сам часове и 

анализирала исте. Спровела сам истраживање у 8.разреду, у циљу утврђивања реалног опредељења и 

могућности ученика за упис у средњу школу. 

Анализирала и статистичка сам обрадила резултате ученика на крају сваког квартала, постигнућа 

ученика пробном завршном  и завршном испиту. 

У току новембра школске 2016/2017. године спровела сам истраживање на  тему „Дигитално насиље“ у 

одељењима од 5. до 8.разреда. 

Циљ истраживања: 

 Испитивање сврхе и степена примене савремене технологије, безбедности ученика,  обавештености 

ученика  о дигиталном насиљу, процена степена ризика и нивоа дигиталног насиља у школи у циљу 

превентивног тј.куративног реаговања школе. 

У истраживању је од 142, учествовало 127 ученика од 5. до 8.разреда.Детаљнији приказ резултата 

истраживања се нализи у оквиру извештаја програма Заштита ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

У октобру 2016. године, по налогу ШУ Сомбор,  урадила сам анкетирање ученика/родитеља  по предмету: 

ђачке униформе, фотографисање, вакцинација, и добила следеће резултате:   

Табела 1.                                                         Анкета „Ђачке униформе-родитељи“ 

        

Одељење 

Одговор 

1/1 1/2 2/1 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 Укупно      % 

Да 11 11 17 12 11 12 18 10 11 10 9 13 6 9 11 9 180 72,87% 

Не 3 3 3 3 5 2 0 5 5 6 6 3 5 5 7 6 67 27,13% 

Укупно 14 14 20 15 16 14/15 18 15/16 16 16 15 16 11/13 14/15 18 15/17 247/254  
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Табела 2.                                                        Анкета „Ђачке униформе-ученици од 5. до 8.разреда“ 

        

Одељењ

е 

Одговор 

1/1 1/2 2/1 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 Укупно % 

Да 13 10 15 13 11 12 18 6 8 9 5 12 7 1 7 5 152 63,33

% 

Не 1 1 4 2 5 3 0 8 6 7 9 4 4 13 11 10 88 36,67

% 

Укупно 14 11/1

4 

19/

20 

15 16 15 18 14/16 14/1

6 

16 14/

15 

16 11/13 14/1

5 

18 15/17 240/254  

 

Табела 3.                             Анкета „Сагласност за колективне систематске прегледе-вакцинисање“ 

        

Одељење 

Одговор 

1/1 1/2 2/1 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 Укупно 

Да 14 13 16 15 16 14 18 15 16 16 14 15 10 13 18 14 237 

Не 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10 

Иницијали 

 за „не“ 

 Т.Р. Ј.Г. 

А.Д. 

Л.А. 

М.И. 

       В.С. С.Д. М.А. М.С.  А.Ж.  

Укупно 14 14 20 15 16 14 18 15/16 16 16 15 16 11/13 14/15 18 15/17 247/ 

У 8/2 НИЈЕ ЗАОКРУЖЕН ОДГОВОР ЗА АЛЕКСУ И НИКОЛУ 

 

Табела 4.                                                           Анкета „Сагласност за јавно објављивање фотографија“ 

        

Одељење 

Одговор 

1/1 1/2 2/1 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 Укупно 

Да 14 14 20 15 16 14 18 13 16 16 15 15 11 14 15 16 242 

Не 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5 

Иницијали 

 за „не“ 

           Д.Н.   М.Г. 

М.Ћ. 

Ј.М. 

Н.С.  

Укупно 14 14 20 15 16 14 18 13/16 16 16 15 16 11/13 14/15 18 17 247/ 

 

У току  школске 2016/2017. године присуствовала и  учествовала сам  на Стручним већима, 

Наставничком и Одељењском већу школе, и радила сам са тимовима за самовредновања рада школе, 

тимом за сречавање насиља, злостављања и занемариање, тиму за инклузију, тиму за професионалну 

оријентацију, социјални програм школе. 

На овим састанцима већа извештавала сам колеге о сазнатим новим информацијама, везаним за 

обављање о-в рада, извештавала их о добијеним резултатима истраживања и анализе успеха ученика. 

Са Тимовима за самовредновање рада школе учествовала сам у евалуацији досадашњег рада и 

предлагала поступке (мере) за елиминисање евентуалних недостатака и нејасноћа. 

 

Са тимом за инклузију, чији сам кординатор, састајала сам се квартално, ради континуираног праћена 

постигнућа ученика на основу евалуације наставника, а са ИОПтимом сам се састајала сваких два-три 

месеца, када су ми предметни наставниици досављали евалуацију постигнућа ученика у протеклом 

периоду. 
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   Што се тиче Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама, овај вид сарадње огледа 

се кроз сарадњу са: 

 МУП Сомбор-сарадња у оквиру предавања надлежних из МУП-а у нашој школи 

 

 

МУП Сомбор 

1/1 и 1/2 14.09.2016. „Безбедно понашање у саобраћају“-Рената  

Рајчањи 

 

6.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у породици“ 

7.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у породици“ 

8.разред 14.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у породици“ 

 

 

 Црвеним крстом града Сомбора- сарадња у оквиру предавања надлежних из Црвеног крста у 

нашој школи 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Сомбор 

 

 

 
 
 

 
  

8.разред 24.11.2016. Контрацепција-значај 

8.разред 02.02.2017. Полно преносиве болести 

1.разред 07.03.2017 1.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

2.разред 07.03.2017 2.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

3.разред 07.03.2017 3.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

4.разред 07.03.2017 4.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

7.разред 09.03.2017. 1.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

6.разред 09.03.2017. 2.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

8.разред 09.03.2017. 3.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

5.разред 09.03.2017. 4.час- Програм превенције трговине децом  и 

младима   у образовању 

7.разред 23.03.2017. Превенција болести зависности 

 

 Школском управом  града Сомбора -Сарадња са ШУ Сомбор огледа се у саветодавно-

инструктином раду са Душанком Вукобратов, просветним саветником у случају тражења 

менторске подршке наставника руског језика за два ученика, у циљу полагања испита из 

наведеног страног језика, као и у оквиру надзора. 

 ПУ „Вера Гуцоња“ у Стапару и њиховом стручном службом- Сарадња у циљу упознавања 

профила будућих првака, давање препорука у раду са поједином  децом. 

 

 

ПУ у Стапару 

Сарадња са 

4.разредом 

06/0710.2016. Ликовна радионица-посета деце са 

васпитачицама школи 

Посета 15.11.2016. Представа у школи„Школа за кловнове“ 

Сарадња Мај 2017.  Сарадња са васпитачицама у процесу 

тестирања деце         и у оквиру 

конкурисања за бесплатне уџбенике 
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 ШОСО „Вук Караџић –Сарадња у начелном договору организације додатне подршке будућим 

ученицима будућег 2. и 6.разреда-упитила сам захтев за доддатну подршку, на основу мишљења 

ИРК. 

 Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор - сарадња у оквиру организације и реализације 

радионица  надлежних из КЦ „Лаза Костић“ Сомбор 

 

 

Културни центар „Лаза 

Костић“ Сомбор 

Од 1. 

до 4.разреда 

15.11.2016. „Школа за кловнове“-представа 

реализована у школи 

3. и 4.разред 06.03.2017. Латино плес-обука ученика 

Од 1.до 4. 14.03.2017. Изложба стрипова 

Презентовано 

ученицима 4. 

и 5.разреда 

Од 19.до 

27.04.2017. 

Изложба слика 

1.разред 09.05.2017. Упознавање са ватрогасцима 

2. и 3.разред 22.05.2017. Израда печата у воску 

 

 Народно позориште „Сомбор“-организовала сам превоз и заказивање термина доласка за 

ученике наше школе. 

 

Позориште 

Од 1. 

до 4.разреда 

03.10.2016. Представа „Тужно паче“ 

Од 5.                   

до 7.разреда 

06.10.2016. Представа „Генерална проба“  

 

 

 Центар за социјлни рад Сомбор 

Центар за социјалани рад 

 

Ученици Током 

године 

Случај: М.Ш. (6/2), З.Ж.(4/2) , Ј.Ж. (1/1), 

Н.Л. (5/2)  

 

У области вођења документације мој рад се сводио кроз следеће активности:  

конципирала сам план и програм рада (глобални, оперативни) и у складу са тим водила сам дневник 

рада, тако што сам у коорелацији са плановима исписивала на крају радног дана којим активностима сам 

се бавила. 

Водила сам документација о извршеним анализама постигнућа ученика,  сарадње са наставницима. 

евиденцију остављања и прегледа планова наставника, евиденције о сарадњи са 

ученицима,настаницима,родитељима,другим институцијама.  

Водила сам документацију, писала извештаје после педагошко-инструктивном увида у рад, наставника, 

у коме сам истицала  добре стране и препоруке за даљи рад. 

Водила сам документације о свом стручном усавршавању у/ван  установе. 

Бавила сам се вођењем досијеа о раду с ученицима и другим институцијама које имају утицаја на школу 

и васпитно-образовни процес. 

Водила сам евиденцију о сарадњи са ученицима, наставницима, родитељима, евиденцију при упису 

ученика у 1.разред. 

Конципирала сам обрасце за евиденцију писмених провера, пријема родитеља, допунске, додатне 

наставе и секција, као и многе друге, значајне за организацију рада школе. 

 Током целе школске године водила сам документацију о успеху ученика на крају квартала и 

полугодишта. 
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У току  школске 2016/2017. године моја припрема за рад се огледала у следећим активностима: 

-Припремање на нивоу ГПР, у сладу са ЗОСОВ, планирање и припрема рада  

са ученицима, наставницима  и родитељима, анализа и саопштења;  

Припрема посета часовима; 

-Припрема предавања за ученике (у складу са пријављеном проблематиком); 

-Припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама и 

припрема за рад на заједничким задацима и активностима у школи и ван ње. 

-Припрема за одржавање седнице одељенског већа,за координисање у ученичком парламенту и сл. . 

-Припрема материјала и израда инструмената за истраживање. 

-Припремала сам документацију:набавка Дневника образовно-васпитног рада, Дневника осталих облика 

о-в рада, ђачких књижица, матичних књига, диплома Вук Караџић и Посебних диплома, Уверења, 

Сведочастава,Преводница... 

Припремала сам документацију за инспекцијски надзор и надзор просветног саветника. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

 Била сам задужена за унос и редовно ажурирање података у базу „Доситеј“; 

 Реализација свих активности предвиђених за пројекат „Набавка уџбеника и других наставних 

средстава за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину“; 

 Координатор завршног испита; 

 У циљу екстерног маркетинга школе писала сам чланке за Сомборске новине, после сваке 

реализоване значајне активности у школи. 

 Била сам администратор сајта школе. 

 Посећивала и учествовала сам на угледним часовима организованим на нивоу школе 

Стручно усавршавање у току шк.2016/2017.године: 

 Тешкоће у учењу и понашу-препрека или изазов (16 бодова) 

 

 Свој рад у школској 2016/2017.години процењујем веома посвећеним, успешним   и 

организованим.Сарадњу и организацију рада са колегама, у поређењу са претходном школском годином, 

процењујем као много бољу, порадило се на обостраној организацији посла, у циљу квалитетније 

реализације предвиђених активности. 

 

4.1.6.3. Извештај о раду  библиотекара 

 

 У месецу октобру школске 2016/2017.године почела 

сам да радим у школској библиотеци.На почетку 

школске 2016/2017.године на месту библиотекара 

радила је Тијана Француз школски педагог.  

Библиотека је радила сваким даном од 8.00 до 12.30 

часова.Наша школска библиотека обухвата 

наставнички и ученички фонд од четири и по хиљаде 

књига. 
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На почетку мога рада у библиотеци то јест 14.октобра 2016.године господђ Зорка Исаков,руководилац 

матичне службе,извршила је надзор над стручним радом библиотеке. 

Госпођа Исаков је утврдила да се документација уредно води и упутила ме у даљи рад. 

У месецу октобру организовала сам посету 61.Међународном сајму књига у Београду.Двадесетак наших 

ученика заједно са наставницим српског језика посетили су сајам. 

Почасни гост 61.Међународног сајма књига био је Иран чији смо штанд посебно разгледали. 
 

У месецу новембру уз помоћ Министарства просвете,науке и технолошког развоја нашој библиотеци је 

омогућена набавка школске лектире,енциклопедија и серијских публикација.Конкурисали смо путем 

Министарства и у месецу априлу добили поручене лектире. 

Током првог полугодишта одржала сам презентацију књига у првом разреду.Ученике првог разреда сам 

упознала са правилима коришћења књига школске библиотеке,све у циљу развоја културе читања код 

ученика и оспособљавања за самостално коришћење књига. 

Сваког дугог петка од 14.00 часова ученици су долазили на секцију“Клуб љубитеља књиге“.На овој 

секцији су обрадјене теме блиске њима и њиховим интересовањима.Обележавали смо значајне датуме 

као што су:Медјународни Дан деце,Светски Дан љубазности,Светски Дан шале,Светски Дан планете 

Земље,Медјународи Дан жена,Светски Дан дечје књиге.За неке од ових посебних датума израдјивали 

смо паное,а неке смо обележавали тако што су се деца сама информисала путем интернета,а на секцији 

бисмо заједно разговарали о важности тог светског дана.Посебне датуме смо приближили нашим 

другарима путем паноа. 

У току свога рада учествовала сам у прикупљању материјала за школски лист“Основац“.Уредно сам 

водила „Летопис школе“ и у њега бележила значајне датуме,успехе са такмичења,седнисе и екскурзије. 

 
 

   4.2. Извештај о раду  руководећих органа 

    4.2.1.  Извештај о раду  директора школе 

 

У прилогу (Прилог 1.) 

 

4.3. Извештај о раду  управних органа 

4.3.1.   Извештај о раду  Школског одбора 

 

У току школске 2016/2017. године одржано је 7 седница Школског одбора. 

Име u презиме Ко је овлашћени 

предлагач 

 

Милена Зрнић Наставничко веће 

Растко Стоканов Наставничко веће 

Мирјана Јовановић Наставничко веће 

Весна Стајшић Савет родитеља 

Душка Сандић Савет родитеља 

Биљана Инђић Савет родитеља 

Зорица Пекез Локална самоуправа Разрешени на Скупштини града Сомбора, 

06.10.2016. године Синиша Милић Локална самоуправа 

Божана Јеремић Локална самоуправа 

Цветиславка Завишин 

 Цветиславка 

Завишин 

 Драган Кнежевић  

 Милан Маширевић 

 

Локална самоуправа Именовани на Скупштини града Сомбора, 

06.10.2016. године Драган Кнежевић Локална самоуправа 

Милан Маширевић Локална самоуправа 
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Прва седница Школског одбора одржана 13.09.2016. године, са следећим дневним редом:Усвајање 

записника са претходне седнице, Доношење ГПРШ за школску 2016/2017. годину, Извештај о 

реализацији ГПРШ за шк.2015/2016. годину, Извештај о раду директора школе за шк.2015/2016. годину, 

Извештај комисије именоване од стране Наставничког већа у вези са разматрањем приспелих понуда за 

осигурање ученика, ужине ученика, Промене у структури наставног кадра, доношење плана стручног 

усавршавања за школску 2016/2017. годину и извештај о стручном усавршавању за шк.2015/2016. 

годину. 

Друга седница Школског одбора одржана је 21.11.2016. године са следећим дневним редом: Усвајање 

записника са претходне седнице, Решење о разрешавању старих и именовање нових чланова Школског 

одбора, Упознавање чланова Школског одбора са променом норме запослених због повећања броја 

одељења, резултати анкете „Ђачке униформе“, Извештај комисије у вези са разматрањем приспелих 

понуда за осигурање ученика од несрећног случаја као и снабдевање ученика ужина у школској 

2016/2017. години. 

Трећа седница Школског одбора одржана је 23.12.2016. са следећим дневним редом: Усвајање 

записника са претходне седнице, Извештај о раду директора школе  на крају првог полугодишта 

шк.2016/2017. године, Ђачке униформе-доношење одлуке, Програм превенције трговине децом и 

младима у образовању. 

Четврта седница Школског одбора одржана је 25.01.2017. године са следећим дневним редом: 

Усвајање записника са претходне седнице, Упознавање чланова Школског одбора са хаваријом на 

грејном систему, План надокнаде нереализованих дана и часова,  Организовање школске славе, 

Сагласност ШО за учешће на конкурсу за добијање средстава за израду конкурсне документације. 

Пета седница Школског одбора одржана је 30.03.2017. године са следећим дневним редом: Усвајање 

записника са претходне седнице, Успех ученика на крају трећег квартала и постигнућа ученика на 

такмичењима, Избор дистрибутера уџбеника-обавештење ШУ, Програм заштите ученика од сексуалног 

насиља, радне суботе, ђачке униформе, штрајк, сагласност ШО за расписивање конкурса за место 

директора за мандатни период од 4 године, јавна набавка-бушење бунара и водене пумпе, усвање 

завршног рачуна. 

Шеста седница Школског одбора одржана је 24.04.2017. године са следећим дневним редом: Усвајање 

записника са претходне седнице, Одлука о избору кандидата за директора школе. 

 

Седма седница Школског одбора одржана је 23.06.2017. године: Успех ученика и доношење одлуке за 

формирање треће групе продуженог боравка. 

Детаљније разрађене тачке дневног реда се налазе у виду записника, који су савесно вођени током 

сваког састанка. 
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5. ИЗВЕШТАЈ О КОНЦИПИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ  

                                                           И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

Предметни наставници имали су обавезу достављања оперативних планова до 5. у месецу.Достављање 

оперативних планова било је у електронској форми и било је реализовано тако што је сваки наставник 

имао свој фолдер на компијутеру у зборници школе, да би после сваког договореног рока за достављање 

педагог школе прегледао исте. 

 

5.1 Извештај о раду  одељењских старешина 
 

Име и презиме 

одељенског старешине 

Одељење Број реализованих часова 

Драгица Завишин I1 36 

Светлана Гајчин II1 36 

Марија Мандић II2 36 

Светлана Радин III1 36 

Срђан Косовац III2 36 

Mилена Зрнић IV1 36 

Браниславка Поповић IV2 36 

Бојан Марковић V1 35 

Станислава Чивчић V2 36 

Зорица Симеуновић V3 36 

Слађана Мрђанов Димић VI1 37 

Јелка Филиповић VI2 36 

Светлана Орловић VII 1 34 

Тамара Бањац VII2 36 

Александра Шућур VIII1 32 

Зоран Стојановић VIII2 34 
 

 

Детаљније приказане наставне јединице евидентиране су у Дневнику образовно-васпитног рада на нивоу 

сваког одељења. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ И ВАННАСТВНИХ АКТИВНОСТИ 

6.1.  Извештај о реализацији програма  о-в рада у првом цилкусу 

 

Табела 1.                                    Реализација броја часова за први циклус 

 
 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

1.разред 

 

2.разред 3.разред 4.разред 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Српски језик 180 180 180 180 180 180 180 180 
Немачки језик 72 72 72 72 72 72 72 72 
Математика 180 180 180 180 180 180 180 180 
Свет око нас 72 72 72 72 / / / / 
Природа 

 и друштво 
/ / / / 72 72 72 72 

Ликовна 

култура 
36 36 72 72 72 72 72 72 

Музичка 

култура 
36 36 36 36 36 36 36 36 

Физичко 

васпитање 
108 108 108 108 108 108 108 108 

 УКУПНО А. 684 684 720 720 720 720 720 720 

Б. 

OБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

        

Верска 

настава 
36 36 36 36 36 36 36 36 

Грађанско 

васпитање  
36 36 / / / / / / 

 
УКУПНО Б.  36 36 36 36 36 36 36 36 
В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

        

Лепо писање  / / / / / / / / 
 

Чувари 

природе  
    36 36 36 36 

Од играчке до 

рачунара 
        

Народна 

традиција 
36 36 36 36 / / 36 36 

УКУПНО В 36 36 36 36 36 36 36 36 
УКУПНО 

ЧАСОВА 

А+Б+В 

756 756 792 792 792 792 792 792 
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6.2. Извештај о реализацији програма  о-в рада у другом  цилкусу 

 
 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Српски јеик 180 180 144 144 144 144 136 136 
Немачки језик  72 72 72 72 72 72 68 66/68 
Ликовна 

култура 
72 72 36 36 36 36 34 34 

Музичка 

култура 
72 72 36 36 36 36 34 34 

Историја 36 36 72 72 72 72 68 68 
Географија 36 36 72 72 72 72 68 68 
Физика / / 71 72 72 72 67 68 
Математика 144 144 144 144 144 144 136 136 
Биологија 72 72 72 72 72 72 68 68 
Хемија / / / / 72 72 68 68 
Техничко и 

информатичко 

образовање 
216 216 144 144 144 144 136 136 

Физичко 

васпитање 
72 72 72 72 72 72 68 68 

Укупно А 972 972 935 936 1007 1008 945 951 
Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

ПЕДМЕТИ 

        

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 
36 36 36 36 36 36 34 34 

Енглески језик 
71/72/72 72 72 72 72 72 67/69 68 

Физичко 

васпитање-

изабрани спорт 
36 36 / / 36 36 34 34 

Укупно Б 108 108 108 108 144 144 136 136 
В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

        

Информатика и 

рачунарство 
36 36 36 36 36 36 34 34 

Домаћинство / / / / / / / / 
Укупно В 36 36 36 36 36 36 34 34 

Укупно 

А+Б+В 
1116 1116 1079 1079 1188 1188 1120 1121 

 

 

6.3.Реалиазација часова  допунске, додатне наставе и секција у шк.2016/2017.години 

Настава из изборних предмета и ваннаставне активности за ученике виших разреда су се реализовале 

у поподневној смени, према распореду часова приказано у области 3.2.3. овог извештаја. 
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Табела 1.а  Планиран и реализован фонд часова редовне, допунске, додатне наставе  

 
 

Облици  

о-в рада 

1.разред 

 

2.разред 3.разред 4.разред 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Редовна 

наставa 
756 756 792 792 792 и 793 792 791 792 

Допунска 

настава 
36 36 36 36 36 36 36 36 

Додатна 

настава 
/ / / / / / 36 36 

 

 

Секције у првом циклусу: 

 

Одељење Назив секције Реализован бр.часова Планиран бр.часова 

1/1 Ликовна секција 36 36 

1/2 Ликовна секција 32 32 

2/1 Ликовна секција 36 36 

3/1 Ликовна секција 36 36 

3/2 Ликовна секција 36 36 

4/1 Литерарна секција 36 36 

4/2 Литерарна секција 36 36 

 
 
Табела 1.б         Планиран и реализован фонд часова редовне, допунске, додатне наставе 
 

 

А. Допунска 

настава 

5.разред 6.разред 7.разред 8.разред 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Реализован 

бр.часова 

Планиран 

бр.часова 

Српски јеик 19 19 18 (10) 18 (10) 18 (10) 18 (10) 18 18 
Немачки језик  5 5 5 5 8 8 4 4 
Историја 10 10 10 10 10 10 10 10 
Географија 3 3 9 9 9 9 9 9 
Физика / / 6 7 6 7 6 6 
Математика 24 24 36 36 36 36 13 13 
Биологија 11 11 9 9 9 9 9 9 
Хемија / / / / 18 18 18 18 
Eнглески језик 10 10 10 10 10 10 10 10 
Б. Додатна 

настав 
        

Српски јеик 18 (11) 18 (11) 18 (10) 18 (10) 18(9) 18(9) 17 17 
Немачки језик / / / / 5 5 10 10 

Историја 9 9 9 9 9 9 9 9 
Географија         

Физика / / 6 7 6 7 6 6 
Математика 20 20 36 36 36 36 16 16 
Биологија 15 15 9 9 9 9 9 9 

Хемија / / / / 18 18 18 18 
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Енглески језик 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
В.СЕКЦИЈЕ         
Литерарна-

новинарска 

секција 
18 18 18 18 17 17 17 17 

Секција 

немачког језика  
/ / 2 2 2 2 2 2 

Цртање, 

сликање, вајање 
20 20 / / / / / / 

Хор и оркестар Планирано 36, реализовано 25 часова (од 5. до 8.разреда) 
Етно секција 2 2 2 2 1 1 1 1 
Географија         
Физика-секција / / 4 6 4 6 4 4 
Математичка 

секција 
22 22 / / / / 14 14 

Биолошка 

секција 
/ / Од 6. до 8.разреда-36 часова секције 

Хемија / / / / / / / / 
Енглески језик / / / / / / / / 
Саобраћајна 

секција 
18 18 18 18 / / / / 

Ракетно-

моделарска 

секција 
18 18 18 18 18 18 / / 

Фудбал и 

одбојка 
18 18 18 18 18 18 18 18 
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7 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА О-В РАДА  

 

7.1. Извештај о реализацији програма  за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 
 

Током Школске 2016/2017. године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

састајао седам  пута приликом чега је анализирано актуелно стање у Школи, чланови су упознати са 

облицима и нивоима насиља као и процедурама везаним за њих, подношени су извештаји и прављени 

планови за даље активности на пољу превенције и интервенције у случајевима насиља. 

 У оквиру појачаног васпитног рада, одржан 

такође серијал радионица са циљем превенције насиља 

уз коришћење стварних примера како би увидели да 

постоји и много алтернатива насилном понашању. Осим 

тога, обављани су и индивидуални разговори са 

ученицима учесницима у насиљу, а у сарадњи са 

разредним старешинама, одрађено је и неколико посета 

ЧОС-у у овим одељењима те се са ученицима на тај 

начин пратила атмосфера која влада у одељењу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру овог програма, на нивоу школе,у сарадњи педагога школе са представницима МУПа Сомбор, 

реализоване су следеће радионице: 

МУП 

Сомбор 

(полицајац 

Рената  

Рајчањи) 

6.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље 

у породици“ 

7.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље 

у породици“ 

 

8.разред 14.12.2016. Предавање на тему:„Насиље 

у породици“ 

  

17.02.2017. године -Светлана Радин, учитељица , реализовала је радионицу у 3/1 одељењу, као 

превентивну меру насиљу: „Шта је насиље?“. 

16.12.2016. године-Тијана Француз, педагог школе, у оквиру појачаног васпитног рада, одржала је 

радионицу у 1/1 одељењу на тему : „Ненасилна комуникација“..  

 Вршњачки тим је такође радио на превенцији насиља у школи током целе школске 

године.Детаљније у области:7.1.2. Извештај о реализацији програма рада Вршњачког тима. 
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Детаљније приказани датуми реализованих радионица у оквиру програма заштите ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, приказани су у продужетку извештаја, у области 7.2.9. Извештај о реализацији програма 

превенције трговине децом и младима у образовању. 

 

Одржане су и вршњачке едукације на тему „Дигитално насиље“ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  о евидентираним случајевима насиља у школи у току школске 2016/2017. године 

 

   Како бисмо стекли реалнију слику о врсти и учесталости насиља у нашој школи, неопходна је тачна, 

уредна и континуирана евиденција насиља. 

С обзиром да од врсте и тежине насилног случаја зависи и врста интервенције и ко је пружа, школски Тим 

за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања усагласио је следеће процедур и евиденцији: 

 

 Евидентирање насиља првог нивоа, за које је задужен одељењски старешина и предметни 

наставници, евидентира се у васпитно-дисциплински свеску, која постоји у сваком Дневнику 

образовно-васпитног рада одељења. 

Одељењски старешина је дужан да редовно прегледа в-д свеску, како би се правовремено 

предузеле мере за решење проблемске ситуације.Исто тако, предметни наставници су у обавези и 

усмено да упознају одељењског старешину , зависно од нивоа насиља и педагога, о евентуалном 

неприлагођеном понашању ученика у одељењу.  

Циљ васпитно-дисциплинкс свеске јесте и једна врста помоћи и доказног материјала приликом 

сагледавања учениковог понашања и закљућивања оцене из владања.  

 

 Евидентирање другог и трећег нивоа насиља врше се попуњавањем образаца који се налази код 

педагога школе и саставни је део документације Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања. 

Тамара Марковић, Софија Мрђанов, 

Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 11.04.2017. Дигитално насиље (5. и 7. разред) 

Тамара Марковић, Софија Мрђанов, 

Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 26.04.2017. Дигитално насиље (6. разред) 

Тамара Марковић, Софија Мрђанов, 

Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 27.04.2017. Дигитално насиље (3. разред) 

Тамара Марковић, Софија Мрђанов, 

Ана Марија Карас 

7/1 и 7/2 28.04.2017. Дигитално насиље (4. разред) 
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На основу изјаве одељенских старешина, предметних наставника и увидом у васпитно-дисциплинску 

свеску, утврђено је да већина наставника води евиденцију на предвиђен начин.Углавном су евидентирани 

случајеви неприлагођеног понашања на часу, добацивање међу ученицима, гађања гумицама, псовање, 

вређање, гурање, штипање, уједање, евидентирани случајеви насиља првог нивоа. 

Увидом у докуметацију и на основу извештаја одељењског старешине на крају 2.полугодишта 

шк.2016/217 године, утврђено је да су актери непримерног понашања углавном исти ученици. 

На основу увида у документацију за евиденцију другог и трећег нивоа насиља путем образаца, 

препоручених од ШУ Сомбор, у току првог полугодишта било је забележно један случај (3 актера) 

електронског нивоа трећег нивоа,  један случај (1 актер) сексуалног насиља другог нивоа и 1 један случај 

физичког насиља другог нивоа. 

 

Анализа стања у на крају другог полугодишта школске 2016/2017. године 

 

 Број случајева и ниво облика насилног понашања у току првог полугодишта школске 

2016/2017.године 

 

       Облик 

Ниво 

Физичко Емоционално 

/психичко 

Социјално Сексуално Електронско Укупно 

I 5 6 0 0 0 11 

II 1 0 0 1 0 2 

III 0 0 0 0 3 3 

Укупно 6 6 0 1 3 16 

 

 

 Број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број 

пријављених случајева у току полугодишта 

 

Укупан број пријављених случајева насилног 

понашања у шк.2016/2017. године 

Број случајева насилног понашања са 

позитивним ефектима 

5 5 

 

 

 Однос пријављених облика насилног понашања у току школске 2016/2017. године  

                                        и током  школске 2015/2016. године 

 

     Облик 

Ниво 

Физичко Емоционално 

/психичко 

Социјално Сексуално Електронско  

Укупно 

Школска 

година 

2015 

/2016. 

2016 

/2017. 

2015 

/2016. 

2016 

/2017. 

2015 

/2016. 

2016 

/2017. 

2015 

/2016. 

2016 

/2017. 

2015 

/2016. 

2016 

/2017. 

II 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Укупно 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5 
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 Табела бр.1                  Приказ најчешће евидентираних ученика као вршилаца 
првог нивоа насиља у школи 

 

Евиденција – ПРВИ ниво насиља 

Одељење Одељењски 

старешина 

Ученици Облик насиља 

I 1 Драгица Завишин Тијана Станић Физичко насиље 

Страхиња Бајак Психичко (вербално) насиље 

Урош Давидов Психичко (вербално) насиље 

I 2 Светлана Гајчин Није навела имена Физичко насиље 

Психичко (вербално) насиље 

II1 Марија Мандић Никола Мартоношки 

Анђела Димитров 

Психичко (вербално) насиље 

III 1 Светлана Радин Јована Нудић Вербално насиље 

III2 Срђан Косовац Небојша Стајшић Физичко насиље 

IV1 Милена Зрнић Вељко Груборовић Физичко насиље 

IV2 Браниславка Поповић Аманда Хуба Психичко (вербално) насиље 

Владимир Симендић Психичко (вербално) насиље 

V1 Бојан Марковић Јован Стајин Физичко  и психичко 

(вербално) насиље Константи Трњаков 

V2 Станислава Чивчић Марко Лугумерски Физичко насиље, Психичко 

(вербално) насиље 

Срђан Милић Физичко насиље, Психичко 

(вербално) насиље 

Никола Стајшић Физичко насиље 

Ненад Стајшић Физичко насиље 

Анђела Радин Психичко (вербално) насиље 

V3 Зорица Симеуновић Марко Ковачић Физичко насиље 

Мирјана 

Мартоношки 

Физичко и социјално насиље 

VI1 Слађана  

Мрђанов-Димић 

/ / 

VI2 Јелка Филиповић Милош Милић Социјално насиље 

Невена Ћирић Електронско насиље 

VII1 Светлана Орловић Немања Павков Психичко (вербално) насиље 

Тамара Милић Физичко насиље 

Филип Инђић Физичко насиље 

VII2 Тамара Бањац Јелена Бајчев Електронско насиље 

VIII1 Александра Шућур Јована Мартоношки вербално насиље 

Милица Ћирић вербално насиље 

VIII2 Зоран Стојановић Алекса Аперлић Физичко насиље 
*Напомена: Детаљнији опис насилних ситуација евидентиран у извештају одељењског старешине. 
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Табела бр.2      Приказ евидентираних ученика као вршилаца другог и трећег нивоа насиља у школи 

 

Евиденција –ДРУГИ и ТРЕЋИ ниво насиља 

Одељење Одељењски старешина Ученици Облик 

насиља 

Ниво 

насиља 

8/1 Александра Шућур Јован Трнинић Електронско 

насиље 

3.ниво 

 

 

 

8/2 

 

 

Зоран Стојановић 

 

Момчило Божин 

Сексулано 

насиље 

2.ниво 

Електронско 

насиље 

3.ниво 

Никола 

Симеуновић 

Електронско 

насиље 

3.ниво 

Зоран Пајић Физичко 

насиље 

2.ниво 

 

 

 Однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима у току школске 2016/2017. и 

током  школске 2015/2016.године 

 

Школска година Број случајева насилног 

понашања са позитивним 

ефектима 

2015/2016. 0 

2016/2017. 5 
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           7.1.1. Извештај о реализацији програма рада Ученичког парламента 
 

 У току школске 2016/2017. године Ученички парламент је имао пет састанака, којима је руководио 

председник парламента уз сарадњу са педагогом школе. 

Чланови ученичког парламента у 2016/2017. годинин су били: 

1. Славољуб Еркић, 7/1 

2. Милица Џодан 7/1 

3. Миљана Аперлић 7/2 

4. Младен Милешевић 7/2 

5. Тања Аперлић 8/1 

6. Дуња Зловарић 8/1 

7. Марија Куцурски 8/2 

8. Вања Пејић 8/2 

 

На првом састанку парламента, за председника парламента је одабрана Марија Куцурски , 

подпредседника Тања Аперлић, а за записничара Миљана Аперлић. Договор је да председник                                 

и подпредседник по позиву присуствују седницама Школског одбора. 

Током школске 2016/2017. године реализовао је следеће активности: 

-Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут;Програм рада школе); Законом 

о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о 

раду парламента и сл.  

-Упознавање са календаром рада за школску 2016/2017. годину; 

-Договор око организације и учешће у реализацији  Дечије недеље; 

-Обележавање Међународног хуманитарног дана у сарадњи са школским тимом за социјални програм 

школе тако што смо успешно реализовали акција прикупљања динара солидарности за Друштво 

инвалида за церебралну и дечју парализу; 

-Током године реализована је  хуманитарну акцију Чепом до осмеха-учешће у акцији; 

-Чланови парламента су били упознати од стране педагога школе са успехом ученика на крају сваког 

квартала као и постигнућима на такмичењима. 

 

-Обележавали смо Св.Валентима тј.Св.Трифуна (Дан 

заљубљених)  тако што су чланови парламента уредили 

хол школе и организовали ликовни конкурс у сарадњи 

са Невеном Бајић, наставницом ликовне културе. 

 

-Такође, обележили смо и 8.март, Дан жена тако што су 

девојчице направиле декоративни зидни календар , а 

дечаци, чланови 

парламента, поделили исте свакој жени, запосленој у школи. 

Парламентарци су учествовали  у конципирању школског листа 

Основац и целокупном недељном програму поводом Дана школе. 

Планирале су се активности поводом организације матурске 

вечери осмака и завршне приредбе. 

 

Све активности су уредно евидентиране у записницима,  са 

детаљније разрађеним дневни редом,који су саставни део школске 

документације  и налазе се код педагога школе –координатора. 
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           7.1.2. Извештај о реализацији програма рада Вршњачког тима 
 

У току шк. 2016/2017. год., Вршњачки тим је одржао четири састанка у оквиру којих је 

 донет програм / план активности,  

 креиран садржај активности и др. релевантних детаља, 

 извршена анализа рада и реализованих активности и 

 утемељена платформа за даљи рад на основу анализе рада и програма 2016/2017. 

 

Реализоване су следеће активности: 

 Информативно предавање о дигиталном насиљу 

 Едукативна радионица размене искустава о дигиталом насиљу 

 Кутија поверења 

 Инфо предавање Црвеног крста Сомбор о трговини људима 

 

ИНФОРМАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ О 

ДИГИТАЛНОМ НАСИЉУ  

 

 

 

Тема: Појам, дефиниција, врсте и начини 

превенције дигиталног насиља  

Време реализације: 15. 11. 2016. 

Предавачи:  Маја Јеличић и Тијана Француз 

- координатори Вршњачког тима 

Учесници: ученици 7. и 8. разреда 

Циљ: Освешћивање ученика о постојању и 

распрострањености дигиталног насиља 

Задаци:  

упознавање са појмом и дефиницијом дигиталног насиља 

представљање врста дигиталног насиља 

упознавање ученика са начинима превенције дигиталног насиља (САЈБЕР БУКВАР)  

Евалуација предавања: 

Испуњени су сви задаци овог инфо предавања. На 

основу пажње и инволвираности ученика, остварен је 

циљ предавања. 
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КУТИЈА ПОВЕРЕЊА 

 

 
 

 

30. 1. 2017. чланови Вршњачког тима израдили су Кутију поверења за ученике од 5. до 8. разреда. 

Намена ове кутије је да ученици, анонимно, образложе своје проблеме, несигурности, страхове и сва 

друга питања у вези са школом, животом, здрављем, емоцијама, међуљудским односима... и да на исте 

добију писмени одговор, који ће обезбедити чланови тима. Ученици имају прилику да убацују своја 

питања у Кутију поверења у току другог полугодишта 2016/2017. Питањима (проблемима) ученика 

приступаће се са пажњом и разумевањем, а одговори ће бити детаљно образложени у виду предлога за 

решење проблема/питања. 
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       7.2.Остали програми  

             

    7.2.1 Извештај о реализацији програма рада животне средине 

 

  У току школске 2016/2017.год Тим за заштиту животне средине састао се четири пута, као што је 

планом и предвиђено. Кординатор тима је уредно водила записник после сваког одржаног састанка. 

Комплетна документација о реализацији програма се налази  оквиру школске документације и налази се 

код педагога школе. 

Активности предвиђене акционим планом за програм здрав. васпитања  већим делом реализоване  

 У холу школе, 27.10. 2016.год  постављена  изложба  ученика 6. разреда као резултат Тематске 

корелације   и међупредметног повезивања  наставних  предмета ликовне културе и биологије 

показујући лепоту наше средине 

 

 19/11/2016 год  Биолошка секција у склопу  посете, 6. фестивалу науке "ФИЗИ- БИЗИ„ одлучила 

се за предавање на тему „Шуме и зашто смо их заборавили „које је одржао дипл. биолог 

Бранислав Трудић у малој сали градске куће. Разлог одабира 

овог предавања је  и подршка Програму заштите животне 

средине с циљем: 

- буђење еколошке свести ученика   

- спознаја о  значају шума као природног ресурса  

- спознаја  о негативном утицају човека на биолошку 

 разноврсност (нестанак врста, сеча шума...) 

- спознаја  зашто се неограничен развој човечанства не  

може одржати у ограниченим условима целе планете  

 

 

 23.11.2016.год ученици групе Чувари природе су са наставницом 

биологије учествовали у активностима предвиђеним пројектом ЛАП за младе „Спречимо ерозију 

замљишта“, а Едукацију на еколошке теме одржала је Душанка Вукобратов. 
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 24.11.2016.год Као знак пажње Ученици су  добили саднице којима су оплеменили школско 

двориште, своју животну и радну средину. 

 

 06/12/ 2016 .год у локалним штампарским 

 медијима тј. у Сомборским новинама изажао  

је чланак везан за посету ученика 

 

 

 У холу школе, 15.12.2016.год  постављена  Тематска изложба,  Рециклажом у сусрет Новој 

години , ученика 6.  и  7. разреда  из избирних предмета Чувари природе  

(ученици 6.разреда ) и Домаћинства ( ученици 7.разреда) . Своју креативност исказали су 

Декупаж техником  на стакленим флашама које су украсили новогодишњим мотивима . Ова 

техника  омогућава да ученици обе полне структуре  на опипљив , а надасве занимљив  начин 

изразе своју машту, креативности.  

Школски хол попримио је свечану ноту, јер је украшен и  радовима ученика нижих и виших 

одељења наше школе . 
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 Поводом Дана школе 15.03.2017.год  ученици 8/1. разреда су са наставницом биологије и 

математике поводом Дана школе и дана природне групе предмета  посадили генерацијско дрво – 

вишњу у школском дворишту,а потоме су одржали  едукативну презентацију  позитивног и 

негативног утицаја човека на нашу  животну средину тј. Стапар . Она  је  настала као резултат 

стеченог знаља о значају животне срдине кроз наствни школски план за осми разред из предмета 

биологија. 
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 14/03/2017 .год наставница биологије је учествовала  на  литерарном и ликовном конкурсу Покрета 

горана , Сомбор“ поводом Светског дана шума који се обележава 21. марта .Међу награђеним 

радовима нашао се и рад наше ученице 7/2  Милице Џодан „Стоп“ . Милица је добила ваучер у 

износу од 3000,00 дин.у књижари „Пергамона“ 

 

 

 Ученици 8-их разреда су са наставницом биологије кроз наст. предмет биологија и вршњачку 

едукацију као фантастичан облика Типа часа  у холу школе направили низ плаката којима се 

промовишу здрави стилови живота и којима се шаљу поруке о заштити животне средине. 

 28/02//2017. Оштећење озонског омотача , Невана Рацков , 8/1 

 03/03/2017. Оштећење озонског омотача , Јована Настасић, 8/2 

 08/03/2017 .Киселе кише и сушење шума, Александра Трњаков, 8/2 

 10/03/2017.  Ерозија земљишта и ширење пустиња, Софија Ковачев, 8/2 

 

 19/04/2017.god. у просторијама Културног центра “Лаза Костић” Сомбор одржан је квиз  ”Шуме” 

за основношколце у организацији Покрета горана Сомбор и Центра Планета, са циљем ширења 

спознаје о значају шума као природног ресурса, у којем је наша екипа показала завидно знање. 

Сваку екипу чинили су по један ученик из 5., 6., 7. и 8. разреда, тако да су нашу екипу чинили 

Анастасија Стајшић, Милош Стајшић, Милица Џодан и Марија Куцурски и ментор екипе 

наставница биологије Ј. Филиповић .  
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 25-26/04/17.год Поводом међ.Дана планете Земље  који се обележава 22/04 у свим одељењима на 

почетку часа биологије  читало  се писмо поглавице Сиетла упућено амер. председнику Пирсу као 

одговор на понуду о куповини њиховог територија 

- писмо представља својеврсну химну природи у којој су на најлепши и најдубљи начин исказана 

осећања човека упућена природи  

 

 09/06/2017. год  - 17/03/2017 .год Покрет горана Србије у сарадњи са: Министарством 

пољопривреде  и заштите животне средине-Управом за шуме, Ревијом “Шуме“  и ЈКП 

“Зеленилом Београд“, поводом обележавања   5. јуна Светског дана заштите животне средине и 

интезивирања акција и активности у Покрету горана Србије  расписао је наградни  конкурс за: 

прозни састав, песму, цртеж, карикатуру, плакат, фотографију и еколошку поруку за 2017.годину 

. Наставница биологије Ј. Филиповић са ученицом М. Џодан учествовала је на конкурсу   и 

цртежом у конкуренцији карикатура освојиле 2. место. У петак, 09/06/2017.год.  у просторијама 

Покрета горана Србије  у  Београду уприличено је свечано уручење признања најуспешнијима, 

међу којима су и три ученика  наше школе                   .  

- у категорији: ЦРТЕЖ - од 1-4 раз 1. место  , Михајло Стајшић, 4. разред 

- у категорији : КАРИКАТУРА од 5-8 раз , Милица Џодан 7/2 разред 

- у категорији: ПРОЗА од 1-4 раз 3. Место, Марта Малешевић, 4. Разред 

 

 Школа је и ове године учествовала у хуманитарној акцији прикупљања чепова „ Чеп за 

хендикеп“ . У току ове акције ученици су чепове прикупљали и разврставали са наст. биологије и 

на тај начин утицали на свест најмлађих о значају рециклирања и чувања природних богатстава . 

 
 

Часове су реализовали учитељи разредне наставе, предметни 

наставници , одељењске старешине као и педагог школе. 
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7.2.2.Извештај о реализацији програма професионалне оријентације 

 

     У оквиру програма професионалне оријентације у  школској 2016/2017. године, оно што би могло 

допринети је реализација следећих активности: 

 Педагог школе је направила приручник, Водич за осмаке у коме постоји информативно-

саветодавни приступ као помоћ оријентацији пре уписа у средњу школу. 

 Одрађени су индивидулани разговори педагога и ученика који нису били сигурни приликом 

избора средње школе; 

 На нивоу школе је организована посета, 6. фестивалу науке "ФИЗИ- БИЗИ„ , који се одржао  19. 

новембра 2016.год.  у Сомбору, у организацији Удружења наставника Сомбор.  

  

 Ова посета, у чудесан свет науке,  планирана је у оквиру рада Стручног актива природних наука 

и наставнице српског Снежане Крагуљац. 

 Основни циљ овог фестивала био је да се наука приближи младима кроз различите поставке и 

експерименте. Фестивал ''ФИЗИ БИЗИ „ поред промоције и популаризације науке и научног 

позива, имао је  за циљ и информисање младих о запошљавању у области природних наука. 

Заинтересованима су били представљени образовни профили из области природних наука на 

научно-заснован, креативан и интерактиван начин кроз истраживачко-експериментални приступ .   

 Фестивал представља одличну прилику да се повежу вршњаци сличних интересовања, да се 

младима омогући квалитетно провођење слободног времена и усавршавање у пољу науке, која ће 

на овај начин можда постати њихов будући животни позив.Ученици су уживали посматрајући 

експерименте из математике, хемије, физике, биологије. Показали су висок степен учествовања и 

интересовања везаних за различите научне области. Они су учествовали у експерименталној 

настави како из предмета које похађају у школи тако и из других научних дисциплина као што 

су:Форензика, Роботика, Астрономије,Микробиологија.Ове године Фестивал је понудио и низ 

сјајних и  заниљивих  научно-популарних предавања намењених  различитим узрастима са 

сјајним предавачима – истраживачима и научницима. 

 19.04.2017. године- Посета представника Пољопривредне школе-Циљ посете била је 

професионална оријентација  ученика осмих разреда. 
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7.2.3. Извештај о раду социјалног програма рада школе 

 

 У току шк.2016/2017. године Тим за социјални програм рада школе се састао четири пута, као што је                   

и планом предвиђено.Координатор тима, Тијана Француз је уредно водила записника током, после сваког 

састанка.Комплетна документација о реализацији програма, као и записници се налазе у оквиру школске 

документације и налази се код педагога школе. 

Реализоване активности у оквиру програма: 

 Септембар 2016.- Идентификовање социјално угрожене деце и ученика слабијег материјалног 

статуса; 

 Обезбеђивање бесплатне ужине; 
 Новембар- Обележавање Међународног хуманитарног дана у сарадњи са Ученичким парламентом 

тако што смо успешно реализовали акција прикупљања динара солидарности за Друштво инвалида 

за церебралну и дечју парализу. 

 Развијање саосећања код ученика на невоље људи из њиховог окружења и шире путем 

радионичарског рада; 

 Обележавање Међународног дана Рома 

 Обележавање Светског дана хране и борбе против сиромаштва 

 Обележавање Међународног дана породице ; 

 Организовано је на нивоу школе прикупљање података, у оквиру пројекта Набавка уџбеника и 

других наставних средстава за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину, у циљу 

обезбеђивања бесплатних уџбеника. 

 

   7.2.4. Извештај о програму радa за инклузивно  образовање 

 

  У току школске 2016/2017. године  тим  за инклузивно образовање је одржао 5 састанака,  радио је по 

предвиђеном плану и програму конципираном на почетку исте школске године. 

Тим је на почетку школске 2016/2017. године  радио на идентификовању ученика који на основу мера 

индивидуализације у раду показују за  потребу за конципирањем ИОПа, да  би на основу тога формирали  

ИОП тим који је учествовао у процени случаја,  састављању ИОП-а и доследној периодичној евалуацији 

истог. 

На нивоу школе, у школској 2016/2017. години,  имали смо 16 ученика за које је било неопходно 

конципирати  ИОП1, 3 ученика који су наставу похађали по ИОП2 и 2 ученика  по ИОП3. 

Прецизније: 

Одељење ИОП Наставни предмет 

1/1 ИОП2 Српски језик    и математика 

1/2 ИОП2 Српски језик, математика, физичко васпитање 

3/1 ИОП1 Српски језик  и математика 

3/1 ИОП1 Српски језик  и математика 

3/1 ИОП3 Српски језик  и математика 

3/2 ИОП1 Математика 

3/2 ИОП3 Математика 

4/1 ИОП1 Српски језик  и математика 

5/2 ИОП1 Математика 

5/1 ИОП1 Математика 

5/3 ИОП1 Математика 

5/1 ИОП2 Математика, српски и енглески језик 
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5/3 ИОП1 Математика 

5/2 ИОП1 Српски језик 

6/1 ИОП1 Српски језик  и математика 

6/2 ИОП1 Српски језик   и математика 

6/2 ИОП1 Математика 

7/1 ИОП1 Српски језик, математика 

7/1 ИОП1 Српски језик 

7/2 ИОП1 Српски језик, математика 

7/2 ИОП1 Српски језик  и математика 
 

 

Планови активности су углавном конципирани за период од три месеца, на основу чега је следила 

евалуација постигнућа ученика, која је била основ за конципирање нових активности. У току школске 

године забележена је сарадња са ИРК града Сомбора и ШОСО „Вук Караџић“ са домом ученикаСомбор 

у циљу остваривања права на додатну подршку за три ученика наше школе. 26.01.2017. године школа је  

добила мишљење ИРК за Н.Л. ученика 5. разреда и дозволу за конципирање ИОП2, као и још други вид 

подршке Такође, на основу упућене молбе за ревизију плана, добијена је 07.03.2017. године сагласност 

ИРК за конципирање ИОП2 за Д.Н. ученицу првог разреда.За А.Ј. ученицу првог разреда су одобрена 

средства за личног пратиоца (детаљније, а  у вези са одобреном подршком се налази забележено у 

записницима са састанка Тима).  

21.03.2017. године је упућен захтев ШОСО „Вук Караџић“ Сомбор за пружање додатне подршке за три 

наведена ученика, а на основу мишљења ИРК Сомбор, а значајно за следећу тј.школску 2017/2018. годину. 

 

Родитеље свих ученика тј. ученика који  наставу похађају по ИОПу школа је упознала са правом 

конкурисања за бесплатне уџбенике у оквиру Пројекта Министарства просвете, науке у технолошког 

развоја,  Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа за школску 

2017/2018. годину.По основу ИОП 1 и 2 за бесплатне уџбенике конкурисало је 14 ученика. 

Тим је реализовало састанке према предвиђеном плану, или у случају неке актуелне, ванредне 

ситуације.Реализовано је пет састанака, а записници са детаљније разрађеним дневни редом су саставни 

део школске документације и налазе се код педагога школе. Рад тима се процењује као веома ефективан, 

савестан , као и сарадња са родитељима у овој области рада, што је допринело успешној реализацији плана 

и програма и позитивној евалуацији истог. 

 

7.2.4.1.Извештај програма подршке и компензаторног програма за ученике из осетљивих група 
 

Програм подршке и компензаторни програми за ученике из осетљивих група урађен је са циљем 

интеграција, откривања и подстицање развоја очуваних способности, подстицање развоја и 

стабилизација осећања сигурности, задовољства и самопоштовања, развој комуникативних способности, 

разумевање и задовољавање потреба других и развој навика и социјализације у целини ученика са 

сметњама у развоју, као и развијање осетљивости за потребе ученика који теже напредују, развијање 

способности за препознавање тих потреба и мотивације за пружање помоћи у задовољавању тих потреба 

у границама могућности;прихватање различитости као нормалности и иницијални развој вредносног 

система заснованог на позитивном искуству са ученицима који имају сметње у развоју, код ученика без 

развојних сметњи.  

 

Од предвиђених активности ове године урадили смо следеће: 

 Идентификовали ученике са сметњама; 

 Саставили неопходне ИОП-е; 
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 Обезбедили бесплатну ужину; 

 Омогућили ученицима из осетљивих група да остваре право на бесплатне уџбенике; 

 Урадили анализу постигнућа ученика из осетљивих група; 

 Едукативне радионице  у циљу неговања толеранције и прихаватања различитости. 

 Организовано је на нивоу школе прикупљање података, у оквиру пројекта Набавка уџбеника и 

других наставних средстава за ученике основних школа за школску 2017/2018. годину, у циљу 

обезбеђивања бесплатних уџбеника. 

 

7.2.5.        Извештај о реализацији програма за здравствено вапитање 

 

 Циљ здравственог васпитања у школи је изграђивање здраве личности која ће се бринути о 

свом здрављу, здрављу своје породице и читаве заједнице. С обзиром на значај које оно има за 

свестрани развој личности детета, овом виду васпитања је и ове школске 2016/17. године посвећена 

посебна пажња.  

Тим за здравствено васпитање  састао се четири пута, као што је и планом предвиђено. Кординатор тима 

, Јелка Филиповић је уредно водила записник после сваког састанка. Комплетна докментација о 

реализацији програма се налази код педагога школе. 

Активности предвиђене акционим планом за програм здрав. васпитања  већим делом реализоване: 

 

 27.10. 2016.год  постављена  Тематска изложба  ученика 6.  и  7. разреда из наставног предмета  

биологија.  Основна јединица грађе сваког живог бића је ЋЕЛИЈА-ЋЕЛИЈСКА ДЕОБА  коју су 

ученици 7.разреду представили помоћу моћног пластелина. 
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Црвени крст Србије већ дужи низ  година обавља програмске активности са нашом школом. 

Током ове школске године реализоване следеће  активности : 

  Обележавање Светског дана контацепција   24/11/2016. год. у сарадњи школског педагога Тијане 

Француз, наставника биологије Јелке Филиповић и  представника Црвеног крста,  Мирјане 

Филиповић . 

 

Циљ посете била је едукација ученика осмих разреда на тему :  

„Значај контрацепције“ . 

 

 

 02/02/2017.год  Едукација ученика осмих разреда на тему : „Полно преносиве болести “  са 

посебним освртом на пошаст 21. века тј. СИДУ и обележавање  Међународног дана борбе против 

сиде.. Ова активност није реализована у првом полугодишту због немогућности сарадње са 

Мирјаном Филиповић.  

 

 

 23/03/2017.год  у сарадњи школског педагога Тијане Француз, представника Црвеног крста и 

наставника биологије, Јелке Филиповић реализована је едукација ученика седмих  разреда на 

тему : Превенција болести зависности   Ова  активност која није била предвиђена  Планом и 
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програмом али због интересовања деце и поклапања са наставним планом на редовним часовима 

биологије  и слободног термина представника Црвеног крста  успешно реализована: 

 Обелезжавање Светског дана спорта 06/04/2017. у организацији наставника физичког Бојана 

Марковића с циљем да ученици  прихвате фер плеј и  толеранцију једно према другом  

 07/04/2017.год обележен Светски дан Здравља  (учионица биологије)   

У оквиру Програма здравстевне заштите ученика и подизања свести о значају здавља, избору 

здравог и квалитетног животног стила – израда тимског паноа с ученицима секције посвећеног 

овом медјународном датуму. Овогодишњи Светски дан Здравља, 7. април обележен је са темом 

„Депресија, хајде да разговарамо“. 

 

 31.05.2017 .год обележен Св.дан борбе против пушења   

Наставница биологије  са ученицима 7-их разреда у склопу наставне јединице „Обољења органа 

за дисање и дувански дим“, на 44.часу припремила рекламни пано  - паклица кутија цигарета и 

било којег другог производа дуванске индустрије на којем се види јасна порука о штетности 

дуванског дима како на активне пушаче тако и на пасивне  . 
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 У мају је одржан традиционални крос  РТС-а у улици одмах до  школског дворишта, на ком су 

учествовали ученици од првог до осмог разреда 

 У мају  месецу имали смо традиционалну акцију прикупљања новчаних прилога , а она се  

заснивала се на добровољној бази за особе оболеле од дечје парализе 

 Са Домом здравља је успостављена сарадња у оквиру одељењских систематских и 

стоматолошких прегледа организовани  у самом Дому здравља  према планираном распореду 

Дома здравља. 

 

 Ученици од 1. до 8. разреда су узели учешће у хуманитарној акцији ,,Чеп за хендикеп“ ради 

буђења хуманитарне свести код најмлађих 

 

Након завршетка школске 2016/17. године можемо констатовати да су реализовани готово сви садржаји 

предвиђени Годишњим програмом рада школе. Садржаји су реализовани на часовима одељењске 

заједнице,  физичког васпитања, биологије  у зависности од теме и узраста ученика. Часове су 

реализовали учитељи разредне наставе, предметни наставници , одељењске старешине као и педагог 

школе. 

 

7.2.6.          Извештај о реализацији сарадње са предшколском установом„Вера Гуцуња“ 

                                                       у школској 2016/2017. години 

 

На основу постављених циљева и активности Програмом сарадње са Предшколском установом током 

школске 2016/2017 .године релизоване су следеће активности: 

 Посета Предшколској установи 09 .09.2016.године и упознавање са Акционим планом сарадње: 

Учитељице четвртог разреда, педагог школе и ученици су посетили Предшколску установу у циљу 

унапређивања сарадње Школе и Предшколскеустанове; 

 Обележавање Дечије недеље   06.10.2016.године 

Васпитачице и будући прваци су били у посети ученицима и учитељицама четвртог разреда.Ученици 

четвртог разреда су заједно са полазницима Предшколске установе цртали,певали играли и такмичили 

се у игри „Ко ће брже,ко ће боље.“ 
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 Рођендан Предшколске установе – дружење,заједничке игре 

Ученици четвртог разреда са учитељицама су посетили будуће прваке и провели време у лепом 

дружењу и заједничким играма. 

 Божићне кугле – радионица    19 .12.2016. 

Ученици четвртог разреда са учитељицама су били у пости будућим првацима и заједнички правили 

разне украсе за Нову годину. 

 „Ми смо спортисти“ – посета часу физичког васпитања   14.2.2017. године 

Будући прваци су са васпитачицама присуствовали а и активно учествовали у разним спортским 

активностима на часу физичког васпитања.У екипама које су чинили четвртаци и будући прваци веома 

спретно и истрајно су се такмичили у разним спортским активностима( провлачењу,ходању по 

клупи,скакутању,пузању,ношењу лопте...). 

 Обележавање Дана школе   14.3.2017. године 

У оквиру недеље посвећене Бранку Радичевићу,Дана школе,будући прваци су посетили ученике и 

учитељице четвртог разреда.Дан је био посвећен песмама Бранка Радичевића.Ученици четвртог разреда 

су читали песме,затим су заједно илустровали песмицу по жељи.Ликовне радове су ученици четвртог 

разреда поклонили својим другарима из Предшколске установе. 

 „Кад у школу пођем“ – радионица    21 .3.2017.године 

Ученици четвртог разреда,учитељице и педагог школе су били у посети Предшколској установи 

.Педагог Школе је одржала радионицу „Кад у школу пођем“.Сви су учествовали у радио- 

ници и веома лако доносили закључке.( Активнија припрема деце за полазак у школу). 

 Посета етно учионици у школи    04.04.2017.године 

Будући прваци су са васпитачицама посетили етно учионицу у школи.Заједно са четвртацима су 

разгледали старе предмете. 

Наставник историје је говорио о животу наших предака у прошлости и показивао предмете који су се 

тада користили. 

 Родитељски састанак у Предшколској установи –пред полазак у школу  09.5.2017. године 

У Предшколској установи „Вера Гуцуња је одржан родитељски састанак коме су присуствовали 

васпитачи,директор и педагог Школе.На састанку су родитељи будућих првака добили обавештења о 

тестирању деце, поласку у школу,набавци уџбеника и основним обавезама како ученика тако и 

родитеља. 

 Пријем првака –припредба – ДОБРОДОШЛИЦА      12.6.2017. године 

Ученици четвртог разреда су припремили приредбу за будуће прваке. 

Тема приредбе је била „Ја сам ђак првак“,а у складу са тим све песмице,игре, игрокази су били 

посвећени будућим ђацима првацима.На крају приредбе ученици четврог разреда су будућим првацима 

поклонили „Добродошлицу“. Педагог Школе се обратила будућим првацима и пожелела им да буду 

вредни и добри ђаци. 
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7.2.7.Извештај о реализацији програма прилагођавања школској средини 

 

Програм је намењен ученицима првог и петог разреда, као и новопридошлим ученицима школе, односно 

категоријама ученика који улазе у потпуно ново окружење, упознају се са новим начином рада и 

понашања,односима,обавезама, људима и сл. 

Стандардно, током сваке школске године ради се на прилагођавању ученика првог и петог разреда на 

школу, односно на прелазак из нижих у више разреде. У првом разреду педагог у сарадњи са учитељицом 

упознају ученике са правилима понашања, упознају их са распоредом школе, указују им коме се могу 

обратити у случајевима неких проблема и сл.   

У петом разреду сваке године педагог у сарадњи са учитељицом упознавају новог одељенског старешину 

са ученицима и евентуалним потешкоћама.  

У току шк.2016/2017.године на нивоу овог програма реализовале су се следеће активности: 

Флуктуација ученика у току године: 

На почетку школске 2016/2017. године тј. 01.09.2017. године уписано је 7 ученика: 

- 2/1-Гордана Лазаревић, 

- 3/2- Владимир Малешевић, 

- 4/1-Марија Николић, 

- 4/2-Марта Малешевић, 

- Прво 5/1, а после 5/2-Ненад Лазаревић, 

- 6/2-Милица Шифлиш, 

- 7/1- Немања Павков. 

У току године није било нових-уписаних ученика. 

 Исписана једна ученица: 

 1/1-Сара Билић. 

 

Педагог школе, у сарадњи са одељењским старешином је повремено обилазила одељење у циљу 

утвђивања климе у истим, разговарала са одељенским старешина и директно са уписани ученицима, ради 

индиректне процене прилагођавања. 
 

 

7.2.8.Извештај о реализацији програм за психолошке и кризне интервенције 

 

У области програма за психолошке и кризне интервенције није било реализованих активности, јер 

нисмо имали ниједан догађај који је озбиљно, за краће или дуже време пореметио уобичајени ток рада у 

школи. 
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7.2.9. Извештај о реализацији програма превенције трговине децом и младима у образовању 

 

 22.12.2016. године -Информисање, одлучивање и давање сагласности Наставничког већа за учешће у 

пројекту. 

 23.12.2016. године -Информисање, одлучивање и давање сагласности  Школског одбора, Савета родитеља 

и Ученичког парламента за учешће у пројекту. 

 08.12.2016 године-Педагог школе, у сарадњи са директором и правником школе одржала је обуку 

наставника и учитеља за примену индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима 

путем радионице, предавања, подела штампаног материјала. 

 

 

 У децембру 2016. године, Директор  и педагог школе, у сарадњи са Тимом  за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања конципирали су допуну Годишњег плана рада школе акционим планом 

имплементације пројектних активности. (Дел.број: 01-262/16, Од 27.12.2016. године). 

 

 Почетком фебруара 2017. године одељењске старешине, у сарадњи са педагогом школе,  су на родитељском 

састанку, путем презентације реализовали едукацију родитеља, у циљу освешћивања и оснаживања да 

препознају проблем трговине децом  и упознавања са ризиком погрешно предузетих активности. 

 Почетком фебруара 2017. године одељењске старешине, у сарадњи са педагогом школе,  су на ЧОС-у, путем 

презентације реализовали, одржали радионицу, у циљу освешћивања и оснаживања да препознају проблем 

трговине децом  и упознавања са ризиком погрешно предузетих активности. 

Према плану акције за превенцију трговине децом и младима у образовању за школску 2016/2017. годину 

је предвиђена едукација родитеља на тему актуелне, наведене проблематике, док одељењске старешине 

од 5. до 8.разреда су имали и задатак да реализију предавање/радиноницу са ученицима, у циљу 

превентивног/куративног деловања. 
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Датум реализованог 

предавања/радионице 

 

 
Датум реализованог 

предавања/радионице 

Одеље

ње 

Родитељски 

састанак 

Напомена 
(фотографије) 

Одељење Родитељски 

састанак 

ЧОС Напомена 
(фотографије) 

1/1 06.02.2017. - 5/1 07.02.2017. 11.02.2017. -/+ 

1/2 06.02.2017. - 5/2 07.02.2017. 14.02.2017. -/+ 

2/1 06.02.2017. + 5/3 07.02.2017. 09.02.2017. -/+ 

3/1 07.02.2017. + 6/1 31.01.2017. 10.02.2017. -/- 

3/2 07.02.2017. + 6/2 02.02.2017. 17.02.2017. -/+ 

4/1 06.02.2017. + 7/1 06.02.2017. 10.02.2017. -/- 

4/2 06.02.2017. + 7/2 06.02.2017. 30.01.2017. -/- 

  8/1 07.02.2017. 13.02.2017. +/- 

8/2 07.02.2017. 09.02.2017. +/- 

 

Напомена: Доказ о реализацији предавања/радионице се налази у Дневницима образовно-васпитног 

рада, у виду записника са родитељског састанка (фотографије забележене на састанку-додатни извор) и 

у виду евиденције наставне јединице за ЧОС-а. 

 09.03.2017. године реализована је Вршњачка едукација ученика на тему „Трговина људима“.Радионицу су 

реализовали волонтери Црвеног крста Сомбор, према следећем распореду: 

 

 

 

 

Црвени крст Сомбор 

 

 

 
 
 

 

  

1.разред 07.03.2017 1.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

2.разред 07.03.2017 2.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

3.разред 07.03.2017 3.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

4.разред 07.03.2017 4.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

7.разред 09.03.2017. 1.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

6.разред 09.03.2017. 2.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

8.разред 09.03.2017. 3.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 

5.разред 09.03.2017. 4.час- Програм превенције трговине децом  

и младима   у образовању 
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 У току 2. полугодишта шк.2016.2017. године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у сарадњи са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом, радио је на уређивању простора, 

кутка за информисање свих актера школског живота са активностима Тима  и пројекта. 

 

 

 

 

Одржане су и вршњачке едукације на тему „Дигитално насиље“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2017. Дигитално насиље (5. и 7. 

разред) 

26.04.2017. Дигитално насиље (6. разред) 

27.04.2017. Дигитално насиље (3. разред) 

28.04.2017. Дигитално насиље (4. разред) 
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 За последњу седницу Наставничког већа, пред крај 2. полугодишта педагог школе је наставницима 

проследила упитник, путем кога су имали обавезу да наведу колико су имали идентификованих случајева 

„Деце у ризику“,  у току 2. полугодишта, а на основу Индикатора за прелиминарну идентификацију 

жртава трговине децом  и младима у образовању. 

Обрадом података, формирана је база „Деце у розику“. Због поверљивих података, подаци се налазе у склопу 

педагошке документације и биће дати на увид само надлежном органом.   

Током другог полугодишта, пружана је подршка ученицима, за које је утврђено, према индикаторима, да је подршка 

потребна и значајна. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

У току школске 2016/2017. године већи број наставника, директорица и педагошкиња школе                               

су похађали следећи програм стручног усавршавања:  

477  Тешкоће у учењу и понашању- препрека или изазов  Компетенцијa: K3 

Приоритети: 1 

Институција Удружење грађана "Образовни импулс", Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, Бечеј 

Особа за 

контакт 
Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 021/691-6796, 064/192-2024 

Аутори Александра Бакрач; Нада Вуканић; Бранислава Ивковић 

Реализатори Александра Бакрач; Нада Вуканић; Бранислава Ивковић; Жарка Свирчев 

Општи циљеви Оспособљавање учесника за креирање и употребу алата за идентификацију потешкоћа 

ученика у учењу и понашању. Оспособљавање учесника за израду плана подршке 

ученику. Повећање компетенција наставника за примену разних мера подршке 

ученицима. 

Специфични 

циљеви 

Сензибилизација учесника за препознавање проблема у функционисању групе. 

Оснаживање учесника за вођење разговора са учеником код кога је идентификована 

потешкоћа у учењу и понашању. Упознавање учесника са методама за лакше 

индивидуално учење. Повећање компетенције наставника за помоћ ученицима који 

имају проблема у учењу. Оспособљавање учесника за разумевање позитивног и 

негативног утицаја психолошке атмосфере у групи на личност ученика. Оспособљавање 

учесника за методе којима можемо пратити испуњење плана подршке ученику. 

Вредновање програма. 

Теме програма Идентификација индивидуалних потешкоћа ученика у учењу и понашању; Снимање 

стања у одељењу (односи у групи); План подршке ученицима са потешкоћама у учењу и 

понашању; Мере подршке ученицима са потешкоћама у учењу; Мере подршке 

ученицима са потешкоћама у понашању; Односи у групи (одељењу)- мере подршке; 

Праћење испуњења плана подршке ученицима 

Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник 

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна 

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), 

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 

ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, 

андрагошки асистент и помоћни наставник) 

Број учесника 24 

Трајање два дана (16 бодова) 
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ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

РАДНО МЕСТО НАЗИВ ПРОГРАМА БР. 

САТИ  

Зорица Папулић 

 

Васпитач у продуженом 

боравку 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Светлана Гајчин 

 

Учитељица у 1/2 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Драгица 

Завишин 

Учитељица у 1/1 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

 

Милена Зрнић 

Учитељица у 3/1 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Браниславка 

Поповић 

Учитељица у 3/2 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Срђан Косовац 

 

Учитељ у 4/1 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Светлана Радин Учитељица у 4/2 одељењу Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Гордана Бојанић Библиотекар и наставник 

немачког језика од 1. до 

3.разреда 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Марија Мандић Учитељица у 2/1 Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Јелена Милић Директор школе Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Станислава 

Чивчић 

Наставница српског језика Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Александра 

Шућур 

Наставница хемије и 

математике 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Маја Јеличић Наставница енглеског 

језика 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

 

Растко Стоканов 

 

 

Наставник историје 

Усавршавање компетенција 

наставника за савремено праћење и 

вредновање постигнућа ученика 

16 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Јелка 

Филиповић 

Наставница биологије Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Тамара Бањац Наставница српског језика Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Светлана 

Орловић 

Наставница немачког 

језика 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Свитлана Узелац Наставница музичке 

кулруре 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 
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Мирјана 

Јовановић 

Наставница географије Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Срђан Плавшић Наставник физике Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Слађана 

Мрђанов-Димић 

Наставик тио Семинар роботике 3 

Зорица 

Симеуновић 

Наставница математике Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Зоран 

Стојановић 

Наставник информатике Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Радо Тодоровић Наставник верске наставе Интегративни приступ у верској 

настави 

8 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

 

Тијана Француз 

 

Педагог школе 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Бојан Марковић Наставник физичког 

васпитања-изабрани спорт 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

 

 

 

 

Лидија Чорак 

 

 

 

 

Наставник биологије 

Презентација Мозабука и примена 

интерактивне табле 

2 

Приказ Приручника из области 

образовања иваспитања-компетенције 

наставника 

2 

Приказ Приручника из области 

образовања иваспитања-здрави 

стилови живота 

2 

Употреба интерактивне табле у 

настави 

2 

Промоција уџбеника 2 

Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 

Влада Ђурковић Наставник географије Тешкоће у учењу и понашању- препрека 

или изазов 

16 
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9. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

9.1.  Извештај о сарадњи са родитељима 

 

Одељењске старешине и предметни наставници на почетку шк.године конципирали су распоред пријема 

родитеља, са тачно предвиђеном сатницом. 

 

Одељењски старешина Одељење Дан и време пријема 

Драгица Завишин 1-1 Четвртак, 3. час 

Светлана Гајчин 1-2 Понедељак, 4. час 

Марија Мандић 2-1 Четвртак, 4. час 

Светлана Радин 3-1 Четвртак, 2. час 

Срђан Косовац 3-2 Уторак, 4. час 

Милена Зрнић 4-1 Понедељак, 6. час 

Браниславка Поповић 4-2 Четвртак, 3. час 

Бојан Марковић 5-1 Уторак, 7.час 

Станислава Чивчић 5-2 Четвртак, 2. час 

Зорица Симеуновић 5-3 Среда, 1. час 

Слађана Мрђанов Димић 6-1 Уторак, 3. час 

Јелка Филиповић 6-2 Петак, 4. час 

Светлана Орловић 7-1 Понедељак, 2. час 

Тамара Бањац 7-2 Среда, 4.час 

Александра Шућур 8-1 Уторак, 4. час, Среда, 2. час 

Зоран Стојановић 8-2 Четвртак 5. час 

 

 

Наставник Предмет  

који предаје 

Дан и време пријема 

Срђан Плавшић Физика Четвртак, 13,15 

Гордана Бојанић 
Немачки језик 

(од 1.до 3.р) 
Понедељак, 3. час 

Маја Јеличић Енглески језик Четвртак, 2. час 

Свитлана Узелац Музичка култура Среда после 6. часа 

Невена Бајић Ликовна култура Петак, 2. час 

Мирослав Трипуновић Физичко васпитање Петак, 6. час 

Радо Тодоровић Верска настава Петак, 6. час 

Растко Стоканов Историја Понедељак, 3. час 

Лидија Чорак  Биологија 5.разред Среда, 6.час 

Влада Ђзрковић 
Географија 5/1,  

 од 6. и 8.разреда 
Уторак и петак, од 09,30 до 10,00 

Мирјана Јовановић Географија 5/2 и 5/3 Среда, 5. час 
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9.1.1. Извештај о раду Савета родитеља 

 

У току шк.2016/2017.године одржано је пет  седница Савета родитеља, са следећим тачкама дневног реда; 

Септембар:  Усвајање записника са претходне седнице, избор председника и записничара Савета 

родитеља, усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину и годишњег плана рада школе 

за школску 2016/2017. годину, упознавање чланова Савета родитеља са календаром рда за школску 

2016/2017. годину, упознавање са успехом ученика на крају 2015/2016. године, план ексукрзија за 

школску 2016/2017. годину, Осигурање ученика, Припремна настава  за завршни испит за ученике 

8.разреда, промене у структури наставног кадра, обавештење о добијању средстава од града за решавање 

грејања. 

Септембар: Обавештење чланова Савета родитеља о преузимању новог наставника биологије, Лидије 

Чорак. 

Децембар: Усвајање записника са претхосне седнице, усвајање извештаја о раду директора школе на крају 

првог полугодишта школске 2016/2017. године, Ђачке униформе-доношење одлуке, Програм превенције 

трговине децом и младима у образовању. 

Март: исвајање записника са претходне седнице, Успех и васпитни ниво ученика на крају трећег квартала 

шкослке 2016/2017. године; Доношење одлуке о избору дистрибутера уџбеника-обавештење ШУ, 

Програм заштите ученика од сексуланог насиља, Школа пливања, Радне суботе, пробни завршни испит. 

Јун: Успех ученика и иницијатива за формирање треће групе продуженог боравка. 

Детаљније разрађене тачке дневног реда и одлуке се налазе у склопу школске документације код правника 

школе.Процењује се да је одзив родитеља, чланова Савета је био задовољавајући и овај вид сарадње се 

процењује успешним. 

 

 

9.1.2. Извештај о реализацији родитељских састанака 

 

Име и презиме 

одељенског старешине 

Одељење Број родитељских састанака 

Драгица Завишин 1-1 5 

Светлана Гајчин 1-2 4 

Марија Мандић 2-1 4 

Светлана Радин 3-1 4 

Срђан Косовац 3-2 4 

Милена Зрнић 4-1 5 

Браниславка Поповић 4-2 5 

Бојан Марковић 5-1 4 

Станислава Чивчић 5-2 4 

Зорица Симеуновић 5-3 4 

Слађана Мрђанов Димић 6-1 4 

Јелка Филиповић 6-2 4 

Светлана Орловић 7-1 4 

Тамара Бањац 7-2 4 

Александра Шућур 8-1 5 

Зоран Стојановић 8-2 5 

 

Дневни ред са детаљније разрађеним тачкама је евидентиран у сваком дневнику образовно-васпитног 

рада. 
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9.1.3. Извештај о реализацији Дани отворених врата 

 

          Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање 

у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, 

наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и 

васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом реализовао се у виду  отвореног дана школе сваког месеца, када су 

родитељи, односно старатељи имали прилику да присуствују образовно-васпитном раду. 

 

Дани отворених врата (дан када су  родитељи могли да  присуствују настави) планирани су сваке 

последње недеље у месецу, према следећем распореду: 

   

МЕСЕЦ ДАТУМ НАСТАВНИЦИ ВРЕМЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

Понедељак, 

26.9.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица 

Симеуновић, Невена Бајић, Растко Стоканов,Срђан 

Плавшић, Светлана Орловић, Александра Шућур, Слађана 

Мрђанов Димић, Мирослав Трипуновић и учитељице   

од 1. до 4.разреда 

 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

 

ОКТОБАР 

Уторак, 

25.10.2016. 

Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Силвиа 

Ковачевић, Зорица Папулић, Јелка Филиповић, Растко 

Стоканов, Маја Јеличић, Светлана Орловић, Мирјана 

Јовановић, Слађана Мрђанов Димић, Александра Шућур, 

Мирослав Трипуновић,  

учитељице од 1.до 4.разреда 

 

Од 8,00  

до 13,15 

 

НОВЕМБАР 

Среда 

30.11.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Светлана 

Орловић, Зорица Симеуновић, Силвиа Ковачевић, Зорица 

Папулић,   Јелка Филиповић, Александра Шућур, Растко 

Стоканов, Маја Јеличић, Свитлана Узелац, Мирослав 

Трипуновић и учитељице  од 1.до 4.разреда 

 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

ДЕЦЕМБАР 

Четвртак, 

15.12.2016. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Силвиа 

Ковачевић, Зорица Папулић, Срђан Плавшић, Александра 

Шућур, Мирјана Јовановић, Маја Јеличић, Свитлана 

Узелац, Мирослав Трипуновић, Бојан Марковић, Слађана 

Мрђанов-Димић и учитељице  од 1.до 4.разреда 

 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

ЈАНУАР 

Петак, 

20.01.2017. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица 

Симеуновић, С. Ковачевић, Зорица Папулић, Невена Бајић, 

Јелка Филиповић,Светлана Орловић, Александра Шућур, 

Мирјана Јовановић,  Мирослав Трипуновић и учитељице  

од 1.до 4.разреда 

 

 

Од 8,00  

до 13,15 
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ФЕБРУАР  

Понедељак 

27.2.2017. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица 

Симеуновић, Невена Бајић, Растко Стоканов,Срђан 

ПЛавшић, Светлана Орловић, Александра Шућур, Слађана 

Мрђанов Димић, Мирослав Трипуновић и учитељице  од 1. 

до 4.разреда 

 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

МАРТ 

 

Уторак 

28.3.3017. 

Станислава Чивчић, Зорица Симеуновић, Силвиа 

Ковачевић, Зорица Папулић, Јелка Филиповић, Растко 

Стоканов, Маја Јеличић, Светлана Орловић, Мирјана 

Јовановић, Слађана Мрђанов Димић, Александра Шућур, 

Мирослав Трипуновић, учитељице од 1.до 4.разреда 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

 

АПРИЛ 

 

Среда, 

26.4.2017. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Светлана 

Орловић, Зорица Симеуновић, Силвиа Ковачевић,  Зорица 

Папулић, Јелка Филиповић, Александра Шућур, Растко 

Стоканов, Маја Јеличић, Свитлана Узелац, Мирослав 

Трипуновић и учитељице  од 1.до 4.разреда 

 

Од 8,00 

 до 13,15 

 

 

МАЈ 

 

    Четвртак, 

25.5.2017. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Силвиа 

Ковачевић, Зорица Папулић, Срђан Плавшић, Александра 

Шућур, Мирјана Јовановић, Маја Јеличић, Свитлана 

Узелац, Мирослав Трипуновић, Бојан Марковић, Слађана 

Мрђанов-Димић                          и учитељице  од 1.до 

4.разреда 

 

Од 8,00  

до 13,15 

 

 

ЈУН 

 

Петак, 

09.6.2017. 

Снежана Крагуљац, Станислава Чивчић, Зорица 

Симеуновић, С. Ковачевић, Зорица Папулић, Невена Бајић, 

Јелка Филиповић, Светлана Орловић, Александра Шућур, 

Мирјана Јовановић,  Мирослав Трипуновић и учитељице  

од 1.до 4.разреда учитељице 

 

Од 8,00  

до 13,15 

На нивоу школе, ова област рада је забележена као слаба страна, јер родитељи ниси били 

заинтересовани за исту. 

                   

 

9.1.4. Извештај о индивидуалним састанцима са родитељима 

 

Наставници, одељенске старешине су реализовали индивидуалне сатанке са родитељима зависно од 

актуелне проблематике, по позиву или по слободној вољи у временском периоду у ком је био предвиђен 

пријем код сваког наставника (Тачно предвиђен распоред у области 9.1.) 

Индивидуалне састанке са родитељима реализовали су и директор школе и педагог школе, у зависности 

од актуелне проблемске ситуације. 
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9.2.Извештај о сарадњи са друштвеном средином 

 

У току школксе 2016/2017. године остварена је сарадња са следећим установама: 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

 Установа Одељење Датум Активност/тема 

 

 

      1. 

 

 

МУП Сомбор 

1/1 и 1/2 14.09.2016. „Безбедно понашање у саобраћају“-

Рената  Рајчањи 

 

6.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

7.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

8.разред 14.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Сомбор 

 

 

 
 
 

 
  

8.разред 24.11.2016. Контрацепција-значај 

8.разред 02.02.2017. Полно преносиве болести 

1.разред 07.03.2017 1.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

2.разред 07.03.2017 2.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

3.разред 07.03.2017 3.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

4.разред 07.03.2017 4.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

7.разред 09.03.2017. 1.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

6.разред 09.03.2017. 2.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

8.разред 09.03.2017. 3.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

5.разред 09.03.2017. 4.час- Програм превенције трговине 

децом  и младима   у образовању 

7.разред 23.03.2017. Превенција болести зависности 

3.разред 11.05.2017. Учешће на конкурсу „Крв живот 

значи“-Награђени ученици: 

Вукашин Ђуришић, 3/1-3.награда за 

литерарни рад 

Елена Оватрлов, 3/1-2.награда за 

литерарни рад 

 

 

 

 

 

 

1/1  26.10.2016. Стоматолошки преглед 

1/2 27.10.2016. Стоматолошки преглед 

2/1 09.11.2016. Систематски преглед 
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3. 

 

 

Дом здравља Стапар 

3/1 и 3/2 16.11.2016. Систематски преглед и 

професионална оријентација 

4/1 01.11.2016. Систематски преглед 

4/2 24.11.2016. Систематски преглед 

5/1 09.11.2016. Систематски преглед 

30.11.2016. Стоматолошки преглед 

5/2 10.11.2016. Систематски преглед 

21.12.2016. Стоматолошки преглед 

5/3 10.11.2016. Систематски преглед 

6/1 10.11.2016. Систематски преглед 

6/2 22.11.2016. Систематски преглед 

7/1 22.11.2016. Систематски преглед 

7/2 22.11.2016. Систематски преглед 

8/1 09.10.2016. Систематски преглед 

  6/1 05.04.2017. Стоматолошки преглед 

6/2 06.04.2017. Стоматолошки преглед 

8/1 и 8/2 22.03.2017. Стоматолошки преглед 

7/1 и 7/2 16.05.2017. Вакцинација ученика 

3/1 01.06.2017. Стоматолошки преглед 

Дом здравља Сомбор 8/1 и 8/2 26.05.2017. Лекарски преглед ученика пред упис у 

средњу школу 

4.  

ПУ у Стапару 

Сарадња са 

4.разредом 

06/0710.2016. Ликовна радионица-посета деце са 

васпитачицама школи 

Посета 15.11.2016. Представа у школи„Школа за 

кловнове“ 

Сарадња Мај 2017.  Сарадња са васпитачицама у 

процесу тестирања деце         и у 

оквиру конкурисања за бесплатне 

уџбенике 

5.  

Позориште 

Од 1. 

до 4.разреда 

03.10.2016. Представа „Тужно паче“ 

Од 5.                   

до 7.разреда 

06.10.2016. Представа „Генерална проба“  

6. Биоскоп 7/1 23.11.2016. Пројекција филма „Фантастичне 

звери и где их наћи“ 

7/2 16.12.2016. Пројекција филма 3 Д „Одметник“ 

Од 5. до 

8.разреда 

23.03.2017. Пројекција филма „Врати се Зоне“ 

7. Библиотека у Стапару 3/1 17.10.2016. Упознавање са занимањима људи, 

навикавање на редовно коришћење 

књига из библиотеке 
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2/1 29.05.2017. Упознавање са зградом, мотивација 

за читање. 

8. Црква Ваведења 

Пресвете Богородице 

у Стапару 

 

 

Од 1. до 

8.разреда 

27.01.2017. Прослава школске славе, Св.Саве 

 

 

 

9. 

 

 

Културни центар 

„Лаза Костић“ Сомбор 

Од 1. 

до 4.разреда 

15.11.2016. „Школа за кловнове“-представа 

реализована у школи 

3. и 4.разред 06.03.2017. Латино плес-обука ученика 

Од 1.до 4. 14.03.2017. Изложба стрипова 

Презентовано 

ученицима 4. 

и 5.разреда 

Од 19.до 

27.04.2017. 

Изложба слика 

1.разред 09.05.2017. Упознавање са ватрогасцима 

2. и 3.разред 22.05.2017. Израда печата у воску 

10. „Ватрогасно друштво“ 

Стапар 

3.разред 19.05.2017. Посета-Презентација активности 

Ватрогасног друштва Стапар.Циљ: 

Заинтересовати децу за добровољно 

похађање обуке, а касније учешће на 

такмичењу 

11. Центар за социјалани 

рад 

 

Ученици Током године Случај: М.Ш. (6/2), З.Ж.(4/2) , Ј.Ж. 

(1/1), Н.Л. (5/2)  

12. ИРК Сомбор Ученици Током године Случај:Д.Н. (1/1),  А.Ј. (1/2), Н.Л. 

(5/2) 
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10. ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Реализација годишњег плана рада школе праћена је путем следеће документације:  

Израда документације за праћење реализације програмских задатака школе 

Документација за свакодневно праћење рада  

Стручна усавршавања 

Документација за евидентирање одсустовања са посла 

Израда модела документације за годишње планирање рада школе 

Израда документације за изв. васпитно – образовног рада 

Документација за вођење евиденције о успеху ученика 

Праћење и вредновање квалитета остваривања сарадње наставника са родитељима ученика 

Праћење квалитета индивидуалне сарадње 

Квалитет сарадње преко родитељских састанака 

Квалитет сарадње преко општих родитељских састанака 

Квалитет сарадње преко Савета родитеља 

Евалуација и самоевалуација рада педагога и психолога 

Праћење и вредновање припремања наставника за васпитно образовни процес 

1. Посете наставним часовима 

2. Анализа припреме наставника за наставу и ваннаставне активности 

3. Анализа коришћења наставних средстава и дидактичких материјала 

4. Праћење уношења иновација у наставни процес 

5. Рад са одељенским заједницама 

Праћење и вредновање рада ученика у наставном процесу 

1. Примена микротестова за петоминутна испитивања 

2. Став ученика према појединим наставним областима 

Праћење и вредновање садржаја активности ученика у слободном времену 

1. Вредновање интересовања ученика за садржај активности у слободном времену 

Праћење односа ученика према дужности 

На основу увида у извештаје и документације, можемо да констатујемо да су активности ГПРШ-е 

успешно реализоване. 

 

11.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

Као и сваке шк.године, тако ни ове, ученици новинарске секције су у сарадњи са својим наставницима 

радили на школском листу „Основац“, који је традиционално изашао за Дан школе 15.03.У холу и 

ходницима школе су се редовно организовале и постављале тематске изложбе ,које презентују рад 

ученика из готово свих наставних предмета и ученичких секција.Поводим Дана школе у холу школе је 

био организован Мини научни фестивал физике.У школи наставнице српског језика редовно воде 

Летопис и Годишњак школе.Школа настоји да редовно информише јавност о свим значајнијим догађајима 

који се одржавају у школи , или у њима узимају учешће ученици школе. Од јуна 2017. године школа има 

нови сајт: www.osstapar.edu.rs 

Информације о значајним и реализованим активностима у школи су се  објављивале у «Сомборским 

новима» и у «Просветном прегледу». 

 

 

 

 

http://www.osstapar.edu.rs/
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12.ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

 

Извештаји подтимова за самовредновање се налазе у прилогу глобалног извештаја о раду школу (Прилог 

2). 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ШРП-ОМ                                   

ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ 

 
Све активноти, предвиђене школским развојним планом су у већем проценту реализоване. 

ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

СПЕЦИФИЧАН  

ЦИЉ ИЗ  

ШРП-а 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

(СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ) 

Традиционалну 

наставу 

поступно 

обогатити 

савременим 

методама и 

иновативним 

облицима рада 

Обука наставног 

кадра за примену 

савремених метода 

и иновативних 

облика рада 

Конципирати 

план стручног 

усавршавања на 

нивоу већа 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

2016. 

Извештај о раду 

Стучних већа 

Конципирати 

индивидуални 

план стручног 

усавршавања и 

приложити у 

портфолио 

Наставни 

кадар и 

стручни 

сарадници 

Септембар/ 

октобар 

2016/2017. 

Индивидуални 

план стручног 

усавршавања 

наставника; 

Портфолио 

наставника; 

План стручног 

усавршавања на 

нивоу школе  

Наставни 

кадар, стручни 

сарадници и 

директор 

школе 

Септембар 

2016. 

реализован 

програм у 

јуну 2017. 

Уверења 

наставника после 

обуке (у досијеу 

сваког 

наставника) 

 

Активна и 

практична примена 

новостечених 

знања и вештина у 

припреми и 

реализацији 

наставе 

Наставници 

након обуке 

реализују бар 

по један 

огледни час у 

циљу примене 

новостечених 

знања 

Наставници 

који су 

прошли обуку 

Током 

школске 

године 

Мали број 

наставника 

реализовало ову 

активност; 

 
Педагошко 

инструктивни 

Директор  

 

Током 

школске 

године 

План посете 

часовима; 
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увид у рад 

наставника педагог  

 

Новембар 

2016. 

Извештаји после 

педагошког-

инструктивног 

увида у рад 

наставника 

Већа 

заинтересованост, 

мотивисаност 

ученика и 

наставника у 

настави 

Процена 

степена 

задовољства и 

мотивације 

ученика за рад 

после 

иновативних 

метода у раду 

наставника 

Педагог 

Наставници  

Током 

школске 

године 

Активност није 

реализована, 

предвиђена за 

следећи акциони 

план 

Повећана сарадња 

између актива и 

оснажен тимски 

рад при планирању 

и реализацији 

наставе 

Наставници на 

нивоу већа 

усклађују време 

и садржај 

планираних 

активности 

Председници 

стручних већа 

Септембар 

2016. 

Извештај о раду 

Стручних већа 

Опремљеност 

школе наставним 

средствима за 

примену 

савремених метода 

и иновативних 

облика рада, као и 

наставе за ученике 

којима је потребна 

додатна подршка у 

образовању 

Набавка 

потребних 

наставних 

средстава 

Директор 

школе 

Током 

школске 

године 

Извештај о раду 

директора школе 

 Наставници на 

нивоу секција 

праве, 

прилагођавају 

наставна 

средства 

Наставници 

који реализују 

секције 

Током 

школске 

године 

Извештај о раду 

наставника и 

извештаји после 

реализоване 

активности; 

Прилагођена 

унутрашња 

организација рада 

школе адекватно 

опремљеним 

кабинетима 

План 

коришћења 

школских 

средстава и 

просторија 

Тим за Ресурсе 

Септембар/ 

октобар 

2016/2017.. 

Распоред 

коришћења 

просторија-био 

истакнут на 

вратима сваке 

учионице; 
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ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 

СПЕЦИФИЧАН  

ЦИЉ ИЗ  

ШРП-а 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Остварити 

ученички 

максимум по 

питању 

образовних 

постигнућа 

Организована 

припремна 

настава за 

ученике осмог 

разреда 

Распоред 

припремне 

наставе 

Предметни 

наставници за 

српски језик, 

Метематику, 

историју, 

физику, 

хемију, 

географију и 

биологију 

Јануар 2017. 

Распоред 

одржавања 

припремне 

наставе; 

Евиденција и 

евалуација 

одржавања 

припремне 

наставе; 

Организована 

додатна подршка 

у образовању за 

ученике којима је 

такав вид 

подршке 

потребан, као и за 

ученике који 

похађају наставу 

по ИОП-у 

План рада 

ИОП и 

инклузивног 

тима  

Предметни 

наставници и 

педагог 

школе 

Почетак 

школске 

године и 

квартална 

анализа 

Извештај о раду 

тима за инклузију 

Извештај о 

постигнућу 

ученика 

Евалуација ИОП-

а-Досије ученика; 

Евалуација 

реал. актив. 

ИОП и 

инклузивног 

тима ради 

спровођења 

даљих актив. 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА СПЕЦИФИЧАН  

ЦИЉ ИЗ  

ШРП-а 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Пружити подршку 

ученицима у свим 

сферама значајним 

за развој личности 

кроз компензаторне 

програме/активност

и за подршку 

Школа пружа 

ученицима 

подршку на 

основу праћења 

напредовања и 

анализе успеха 

Квартална 

анализа 

постигнућа 

ученика који су 

укључени у 

допунски рад и 

ученика из 

осетљивих 

група и рад са 

њима 

Предметни 

наставници и 

педагог 

школе 

Крај сваког 

квартала 

Извештај о 

постигнућима 

ученика који 

похађају допунску 

наставу 

(конципиран од 

стране Тима за 

образовна 

постигнућа 

ученика) 
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Организована 

допунска и 

додатна настава 

за ученике 

План 

активности за 

допунску 

наставу 

Предметни 

наставници 

Септембар 

2016. 

Годишњи план 

допунске наставе; 

Распоред одрж. 

доп. наставе; 

Досије ученика; 

Евиденција 

постигнућа 

ученика и 

присуство 

ученика на 

допунској 

настави 

Квартална 

анализа 

Извештај о 

постигнућима 

ученика који 

похађају допунску 

наставу 

(конципиран од 

стране Тима за 

образовна 

постигнућа 

ученика) 

Дневник осталих 

облика о-в рада; 

Ученици 

активно 

учествују у 

ваннаставним 

активностима 

Ученички 

избор 

ваннаставних 

активности 

према 

наставничком 

предлогу и 

личном 

интересовању 

Предметни 

наставници и 

стручна 

служба 

Септембар/ 

Октобар 2016. 

Анкете о избору 

ваннаставних 

активности; 

Програм, план и 

распоред 

одржавања 

ваннаставних 

активности; План 

реализације 

ваннаставних 

активности 

 

Већа 

ангажованост и 

самосталност 

ученика у раду 

Ученици у 

улози 

наставника, 

дебате и 

трибине 

Ученички 

парламент, 

Стручна 

служба; 

Предметни 

наставници; 

Током године 

Извештаји 

наставника после 

реализоване 

активности 

(Ученик у улози 

наставника)-у 

продужетку 

детаљније 

Школа остварују 

активну сарадњу 

Компензаторни 

програм као 

Предметни 

наставници и 
Август 2017. 

Сарадња је 

забележена у 

случају беспалтне 
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са ученицима из 

осетљивих група 

и породицима 

саставни део 

ГРШП 

стручна 

служба 

 

ужине и 

бесплатних 

уџбеника 

Евиденција 

ученика из 

осетљивих 

група 

Септембар 

2016. 

Попуњене анкете 

од стране 

одељењских 

старешина 

 

Сарадње са 

родитељима 

ученика из 

осетљивих 

група 

Током године 

Сарадња је 

забележена у 

случају беспалтне 

ужине и 

бесплатних 

уџбеника 

(доношењем 

решење из Центра 

за социјални рад) 

и у случају 

конципирања 

ИОП-а (плана 

подршке) 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА СПЕЦИФИЧАН  

ЦИЉ ИЗ  

ШРП-а 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

ШРП-ом 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СРЕДСТВО 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

 

Остварити активну 

и конструктивну 

сарадњу са свим 

заинтересованим 

странама за рад и 

успех школе  

 

Активно учешће 

родитеља, 

друштвене 

средине и 

заинтересованих 

страна у раду 

школе 

Посета 

позоришту у 

Сомбору 
Одељенске 

старешине  

 

Током 

школске 

године Извештаји 

наставника после 

реализоване 

активности 

Посета 

библиотеци у 

Стапару 

Посета сајму 

књига у 

Београду 

Ученици у 

пратњи 

наставника 

Од 5. 

до.8.разреда 

27.10.2016.

  

Посета сајму 

образовања 

Одељенске 

старешине 

осмог раз. 

Март/април 

2017. 

Активност није 

реализована, јер 

није организов 

Сајам образовања 

у Сомбору 
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Посета 

стапарских 

занатлија 

Одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Активност није 

реализована, биће 

предвиђена 

следећим планом 

Дани отворених 

врата 

Наставници 

и родитељи 

Током 

школске 

године 

Активност 

реализована, али је 

био слаб одзив 

родитеља 

Родитељи у 

улози предавача 

Одељењске 

старешине 

од 1-4. 

разреда; 

Током 

школске 

године 

Извештаји после 

реализоване 

активности (у 

продужетку 

извештаја 

детљаније 

приказано) 

Сарадња са 

МУП Сомбор  

 

Представни

к МУП-а и 

учитељице 

1.разреда 

Септембар 

2016. 

Извештаји после 

реализоване 

активности (у 

продужетку 

извештаја 

детљаније 

приказано) 

Сарадња са 

Црвеним крстом 

С. Радин; 

Зорица 

Папулић 

Ј. 

Филиповић 

Током 

школске 

године 

Извештаји после 

реализоване 

активности (у 

продужетку 

извештаја 

детљаније 

приказано) 

 

Унапређена 

интерна 

комуникација и 

сарадња 

наставника и 

ученика 

Програм 

сарадње са 

предшколском 

установом у 

Стапару 

Васпитачиц

е; 

Браниславка 

Поповић, 

Милена 

Зрнић 

Педагог 

Током 

школске 

године 

Извештаји после 

реализоване 

активности (у 

продужетку 

извештаја 

детљаније 

приказано) 

Сарадња 

четвртог разреда 

и наставника 

Браниславка 

Поповић, 

Сваки 

наставник 

реализује час 

План сарадње за 

школску годину и 

извештаји после 
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који предају у 

петом разреду 

Милена 

Зрнић; 

Наставни 

кадар 5. Раз; 

по 

полугодишту 

сваког 

реализованог часа 

 

Формирање 

свести о значају 

ненасилне 

комуникације и 

социјалне 

одговорности 

ученика 

Час одељенског 

старешине 

намењен 

дискусији на 

тему насиља, 

толеранције, 

дискриминације 

Одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

План рада 

одељенског 

старешине 

(евидентиране 

наставне јединицеу 

Дневницима о-в 

рада) 

Ликовни радови у 

холу школе 

Организација 

дебате на тему 

толеранције и 

дискриминације 

Ученички 

парламент, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Активност није 

реализована, 

чланови 

парламента нису 

били 

заинтересовани  

 
Предавање на 

тему ненасилне 

комуникације 

Саветовали

ште за 

младе; 

Педагог 

Током 

школске 

године 

Извештаји после 

реализоване 

активности; 

Повећан углед 

школе и 

ефикаснија 

презентација и 

промоција рада 

школе; 

Редовно 

ажурирање 

података на сајту 

школе 

Тим 

задужен за 

сајт школе 

Током 

школске 

године 

Од јуна месеца 

формирање и 

ажурирање новог 

сајта 

Промовисање 

рада школе 

путем писмених 

медија 

Директор 

школе, 

стручна 

служба, 

наставни 

кадар; 

Током 

школске 

године 

Чланци из новина-

Летопис школе; 

 

  



 
 

Детаљнији приказ реализованих активности , конципиран на основу индивидуалних извештаја 

наставника, конципираних после сваке реализоване активности: 

Реализација активности предвиђених ШРП-ом 

у току  школске 2016/2017. године 
 

Активност:   Родитељи у улози предавача  

Р.бр. Име и презиме родитеља Одељење Датум Наставна јединица 

1. Баке у улози предавача 1/1 и ½ 01.11.2016. Дечје игре у прошлости 

 

 

Активност:   Ученик у улози наставника 

Р.бр. Име и презиме ученика Одељење Датум Наставна јединица 

1. Вања Пејић 8/2 07.10.2016. Полураван, изломљења линија, 

многоугао 

2. Славољуб Еркић 7/2 06.10.2016. Учење немачког језика уз помоћ 

игрица на интерактивној табли Милица Еркић 6/1 

3. Софија Мрђанов 7/1 13.10.2016. Скелет 

4. Невена Рацков 8/1 28.02.2017. Оштећење изонског омотача 

5. Јована Настасић 8/2 03.03.2017. Оштећење изонског омотача 

6. Александра Трњаков 8/2 08.03.2017. Киселе кише и сушење шума 

7. Софија Ковачев 8/2 10.03.2017. Ерозија земљишта и ширење 

пустиња 

8. Тамара Марковић, Софија 

Мрђанов, Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 11.04.2017. Дигитално насиље (5. и 7. 

разред) 

9. Тамара Марковић, Софија 

Мрђанов, Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 26.04.2017. Дигитално насиље (6. разред) 

10. Тамара Марковић, Софија 

Мрђанов, Ана Марија Карас 

7/1 и 7/2 27.04.2017. Дигитално насиље (3. разред) 

11. Тамара Марковић, Софија 

Мрђанов, Ана Марија Карас 
7/1 и 7/2 28.04.2017. Дигитално насиље (4. разред) 

 

 

 

 

 

Активност:   Угледни часови 

Р.бр. Име и презиме наставника Одељење Датум Наставна јединица 

1. Светлана Радин 3/1 07.10.2016. Домаће животиње 

2. Браниславка Поповић 4/2 11.10.2016. Сабирање и одузимање хиљада 

и милиона 

3. Милена Зрнић 4/1 10.10.2016. Врсте речи (именице, глаголи 

и придеви) 

4. Maја Јеличић 7. и 8. разред 13. 12. 

2016.) 

The Montessori School  

5. Maја Јеличић 5. и 6. разред 21. 12. 

2016.) 

Merry Christmas & Happy New 

Year!  

6. Милена Зрнић 4/1 03.02.2017. Додавање, хватање и ношење 

лопте у паровима у ходу 

7. Maја Јеличић 5.разред 13. 2. 2017. Color my world!  

8. Срђан Косовац 3/2 13.02.2017. Радост због шкољке 



 
 

9. Браниславка Поповић 4/2 04.2017. Развој биљке од семена до 

плода 

10. Светлана Радин 3/1 09.05.2017. Хлеб живот значи 

 

Активност:   Радионице (едукативне, креативне…) 

Р.бр. Име и презиме 

наставника 

Одељење Датум Назив радионице 

1. Марија Мандић 2/1 06.10.2016. Лична хигијена 

2. Светлана Радин 3/1 26.10.2016. Шта је насиље? 

3. Светлана Радин 3/1 25.10.2016. Израда хранилица за птице-

сарадња са родитељима 

4. Светлана Радин и 

Зорица Папулић 

3/1 и ПБ 21.10.2016. Јесен-колаж од лишћа и цвећа 

5. Марија Мандић 2/1 08.12.2016. Зима 

6. Јелка Филиповић 6.и 7.разред 15.12.2016. Рецикажом у сусрет новој 

години 

7. Јелка Филиповић 8.разред 13.10.2016. Трговина људима 

 Растко Стоканов и 

Тамара Бањац 

7.разред 08.11.2016. Радионица корелације српског 

језикаи истоеије „Марко 

Краљевић у народној песми и као 

историјска личност“ 

8. Јелка Филиповић 8.разред 10.11.2016. Стоп вршњачком насиљу 

9. Јелка Филиповић Од 6. до 

8.разреда 

27.10.2016. Трансфер слике на дрво + 

изложба 

10. Јелка Филиповић и 

Невена Бајић 

6.разред 27.10.2016. Обрада папира и пресовање 

биљака-ликовна радионица                      

и озложба-међупредметна, 

тематска корелација 

11. Јелка Филиповић 6. и 7.разред 27.10.2016. Праживотиње, ћелија, деоба 

ћелија-креативна радионица 

12. Светлана Орловић 4/2 27.10.2016. Пријатељство-изражавање 

осећања замене улога 

11. Срђан Косовац 3/1 11.12.2016. Креативне луткарске игре у 

настави 

12. Тијана Француз 1/1 16.12.2016. Ненасилна комуникација 

13. Радо Тодоровић, 

Браниславка Поповић 

и Милена Зрнић 

4/1 и 4/2 19.12.2016. Божићна изложба старих јела 

14. Светлана Гајчин и 

Драгица Завишин4 

1/1 22.12.2016. Новогодишње чаролије-

креативна радионица 

15. Марија Мандић 2/1 23.12.2017. Представа „Стара слика на 

зиду“ 

16. Милена Зрнић 4/1 23.12.2017. Чистоћа је здравље 

17. Светлана Радин 3/1 23.01.2017. Подигнимо свест за чистији 

свет 

18. Марија Мандић 2/1 26.01.2017. Свети Сава 

19. Светлана Радин 3/1 29.01.2017. Кад родитељи кажу не 

20. Браниславка Поповић 

и Милена Зрнић 

4/1 и 4/2 07.02.2017. Заштита деце од сајбер насиља 

и трговине децом и младима 

21. Светлана Радин 3/1 20.02.2017. Зематски дан-Заљубљене ципеле 

22. Маја Јеличић и Растко 

Стоканов 

7. и 8. разред 07.03 2017. Abraham Lincoln –едукативна, 

корелациона радионица 



 
 

23. Гордана Бојанић 3/1 и 3/2 30.03.2017. Ускршња радионица 

24. Светлана Радин 3/1 03.04.2017. Васкршња изложба 

25. Светлана Гајчин и 

Драгица Завишин 

1/1 и 1/2 07.04.2017. Радионица фарбања ускршњих 

јаја 

26. Браниславка Поповић 

и Милена Зрнић 

4/1 и 4/2 10.04.2017. Васкршња изложба 

27. Браниславка Поповић 

и Милена Зрнић 

4/1 и 4/2 Март 2017. Еколошка радионица 

28. Браниславка Поповић 

и Милена Зрнић 

4/1 и 4/2 Мај 2017. Еколошка радионица 

ОСТАЛЕ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

 Забележена сарадња Одељење Датум Активност/тема 

1. Одмаралиште „Естер“ 

Гучево 

4.разред Од 26.09. до 

20.10.2016. 

Рекреативна настава 

2. Градоначелница града 

Сомбора 

1.разред 01.10.2016. Добродошлица првацима 

3. Ђулијано Мађионичар Од 1. 

до 4.разреда 

16.12.2016. Представа 

4. Фестивала науке 

„Физи-бизи“                  

у Сомбору 

Од 5.до 8. 19.11.2016. Посета фестивалу науке  

5. МКПЗ Стапар 6.разред 13.10.2016. Посета ткачкој колонији  

6. Расадник, Сомбор 6.разред 23.11.2016. Посета и добијање садница 

7. Гимазија „Вељко 

Петровић“ Сомбор 

8/1 26.09.2016. Усавршавање немачког језика 

8. Сајам књига у 

Београду 

Од 5. 

до.8.разреда 

27.10.2016. Посета 

9. Матурска екскурзија 8.разред 29.09.2016. Златибор 

10. ОО Покрет горана , 

Пројекат ЛАП за 

младе , Душанка 

Вукобратов 

6.разред 23.11.2016. Спречимо ерозију земљишта, 

едукативна радионица 

„Неговање биљака  и важност 

озелењавања, значај  шума, 

последица непланске сече шума“ 

Покрет горана Сомбор 

, конкурс поводом 

обележавања  Дана 

животне средине 

4. и 7.разред 09.06.2017. Награђивање ученика наше 

школе  

Михајло Стајшић-4/1- 1.награда 

за цртеж 

Милица Џодан-7/2-2.награда за 

цртеж-карикатуру 

Марта Малешевић-4/2-3.награда 

за прозу 

Покрет горана Сомбор 

, конкурс поводом 

обележавања  

Светског дана шума 

7.разред 14.03.2017. Милица Џодан-7/2-2.награда за 

цртеж-ваучер од 3000,00 динара 

за куповину у Пергамони 

 

11. Месна заједница 

Стапар-Ткачка 

колонија у Стапару 

6.и 7.разред 13.10.2016. Посета и корелација са 

предметом „Домаћинство“ 

12. Одлазак у пицерију 

“Тоскана“               у 

Сомбору 

6/2 25.11.2016.  Јачање групне кохезије  и 

примена наученог бонтона у 

кафићу 

13. Прослава Дана школе  Од 13. до 

17.03.2017.  

Програм за ученике од 1. до 

8.разреда, приредба 



 
 

14. Манастири у 

Војводини-Тршић-

Одмаралиште „Естер“ 

Гучево-Етно село 

„Станишићи“ 

Колектив 

школе 

14. и 

15.05.2017.  

Дводневна стручна екскурзија 

колектива школе 

15. Посета Хемијском 

факултету у Београду 

Ученици од 

6. до 

8.разреда 

13.05.2017. Посета и учешће на 

манифестацији „Тамо где наука 

почиње“-вође пута: Јелка 

Филиповић и Алексабдра Шућур 

16. Екскурзија ученика  5. и 7.разреда 10.05.2017. Стапар-Сремски Карловци-

Петроварадин-Нови Сад 

17. Екскурзија ученика 6.разред 04. и 

05.06.2017. 

Стапар-Смедерево-Пожаревац-

Лепенски Вир-Кладово 

18. Екскурзија ученика 2. и 3.разред 08.06.2017. Нови Сад-Петроварадин-

Летенка 

САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА 

 Установа Одељење Датум Активност/тема 

 

 

      1. 

 

 

МУП Сомбор 

1/1 и 1/2 14.09.2016. „Безбедно понашање у 

саобраћају“-Рената  Рајчањи 

 

6.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

7.разред 15.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

8.разред 14.12.2016. Предавање на тему:„Насиље у 

породици“ 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Сомбор 

 

 

 
 
 

 
  

8.разред 24.11.2016. Контрацепција-значај 

8.разред 02.02.2017. Полно преносиве болести 

1.разред 07.03.2017 1.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

2.разред 07.03.2017 2.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

3.разред 07.03.2017 3.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

4.разред 07.03.2017 4.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

7.разред 09.03.2017. 1.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

6.разред 09.03.2017. 2.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

8.разред 09.03.2017. 3.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 

5.разред 09.03.2017. 4.час- Програм превенције 

трговине децом  и младима   у 

образовању 



 
 

7.разред 23.03.2017. Превенција болести зависности 

3.разред 11.05.2017. Учешће на конкурсу „Крв живот 

значи“-Награђени ученици: 

Вукашин Ђуришић, 3/1-3.награда 

за литерарни рад 

Елена Оватрлов, 3/1-2.награда за 

литерарни рад 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дом здравља Стапар 

1/1  26.10.2016. Стоматолошки преглед 

1/2 27.10.2016. Стоматолошки преглед 

2/1 09.11.2016. Систематски преглед 

3/1 и 3/2 16.11.2016. Систематски преглед и 

професионална оријентација 

4/1 01.11.2016. Систематски преглед 

4/2 24.11.2016. Систематски преглед 

5/1 09.11.2016. Систематски преглед 

30.11.2016. Стоматолошки преглед 

5/2 10.11.2016. Систематски преглед 

21.12.2016. Стоматолошки преглед 

5/3 10.11.2016. Систематски преглед 

6/1 10.11.2016. Систематски преглед 

6/2 22.11.2016. Систематски преглед 

7/1 22.11.2016. Систематски преглед 

7/2 22.11.2016. Систематски преглед 

8/1 09.10.2016. Систематски преглед 

  6/1 05.04.2017. Стоматолошки преглед 

6/2 06.04.2017. Стоматолошки преглед 

8/1 и 8/2 22.03.2017. Стоматолошки преглед 

7/1 и 7/2 16.05.2017. Вакцинација ученика 

3/1 01.06.2017. Стоматолошки преглед 

Дом здравља Сомбор 8/1 и 8/2 26.05.2017. Лекарски преглед ученика пред 

упис у средњу школу 

4.  

ПУ у Стапару 

Сарадња са 

4.разредом 

06/0710.2016. Ликовна радионица-посета деце 

са васпитачицама школи 

Посета 15.11.2016. Представа у школи„Школа за 

кловнове“ 

Сарадња Мај 2017.  Сарадња са васпитачицама у 

процесу тестирања деце         и у 

оквиру конкурисања за 

бесплатне уџбенике 

5.  

Позориште 

Од 1. 

до 4.разреда 

03.10.2016. Представа „Тужно паче“ 

Од 5.                   

до 7.разреда 

06.10.2016. Представа „Генерална проба“  

6. Биоскоп 7/1 23.11.2016. Пројекција филма 

„Фантастичне звери и где их 

наћи“ 



 
 

7/2 16.12.2016. Пројекција филма 3 Д 

„Одметник“ 

Од 5. до 

8.разреда 

23.03.2017. Пројекција филма „Врати се 

Зоне“ 

7. Библиотека у Стапару 3/1 17.10.2016. Упознавање са занимањима 

људи, навикавање на редовно 

коришћење књига из библиотеке 

2/1 29.05.2017. Упознавање са зградом, 

мотивација за читање. 

8. Црква Ваведења 

Пресвете Богородице 

у Стапару 

 

 

Од 1. до 

8.разреда 

27.01.2017. Прослава школске славе, Св.Саве 

 

 

 

9. 

 

 

Културни центар 

„Лаза Костић“ Сомбор 

Од 1. 

до 4.разреда 

15.11.2016. „Школа за кловнове“-представа 

реализована у школи 

3. и 4.разред 06.03.2017. Латино плес-обука ученика 

Од 1.до 4. 14.03.2017. Изложба стрипова 

Презентовано 

ученицима 4. 

и 5.разреда 

Од 19.до 

27.04.2017. 

Изложба слика 

1.разред 09.05.2017. Упознавање са ватрогасцима 

2. и 3.разред 22.05.2017. Израда печата у воску 

10. „Ватрогасно друштво“ 

Стапар 

3.разред 19.05.2017. Посета-Презентација 

активности Ватрогасног 

друштва Стапар.Циљ: 

Заинтересовати децу за 

добровољно похађање обуке, а 

касније учешће на такмичењу 

11. Центар за социјалани 

рад 

 

Ученици Током године Случај: М.Ш. (6/2), З.Ж.(4/2) , 

Ј.Ж. (1/1), Н.Л. (5/2)  

12. ИРК Сомбор Ученици Током године Случај:Д.Н. (1/1),  А.Ј. (1/2), Н.Л. 

(5/2) 

 

Слабе стране школе и оно на чему треба посебно и активније порадити у следећој тј. школској 

2017/2018. години су следеће активности: 

 Конципирати план стручног усавршавања на нивоу већа (није имало свако стручно веће); 

 Конципирати индивидуални план стручног усавршавања и приложити у портфолио 

(детаљније тј.прецизније приказан индивидуални  план усавршавања наставника); 

 Угледни/огледни часови, иновације у раду; 

 Процена степена задовољства и мотивације ученика за рад после иновативних метода у раду 

наставника; 

 Наставници на нивоу већа усклађују време и садржај планираних активности; 

 Наставници на нивоу секција праве, прилагођавају наставна средства; 

 Дани отворених врата; 

 Родитељи у улози предавача. 

 
Актив за развојно планирање реализовао је све планом предвиђене активности, реализовано је четири 

састанака.Уредно вођени записници са састанака се налазе у склопу школске документације. 

 

 



 
 

 

14.ПРИЛОГ 
 
 

 Прилог 1. Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину; 

 Прилог 2. Извештаји о самовредновању рада школе за школску 2016/2017. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. годину  

усвојен је од стране Школског одбора 13.09.2017. године 

Деловодни број: 01-259/17 

 



 
 

 

 


